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Emenda   145 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 wara li kkunsidraw il-Protokoll (Nru 1) 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea (TFUE) dwar ir-rwol tal-

parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, 

Or. el 

 

Emenda   146 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 1b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 wara li kkunsidraw il-Protokoll (Nru 2) 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea (TFUE) dwar l-

applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà 

u proporzjonalità, 

Or. el 

 

Emenda   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat 

lill-parlamenti nazzjonali, 

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat 

lill-parlamenti nazzjonali, u wara li 

kkunsidraw l-opinjonijiet motivati 

tagħhom 

Or. en 
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Emenda   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Fl-Istrateġija għal Suq Uniku 

Diġitali, il-Kummissjoni ppjanat li r-

reviżjoni tal-qafas tat-

telekomunikazzjonijiet għandha tiffoka fuq 

miżuri li għandhom l-għan li jinċentivaw l-

investiment f’netwerks tal-broadband 

b’veloċità għolja, li jġibu approċċ aktar 

konsistenti mas-suq uniku għall-politika u 

l-ġestjoni tal-ispettru, iwasslu 

kundizzjonijiet għal suq uniku veru, billi 

tiġi indirizzata l-frammentazzjoni 

regolatorja, jiġi żgurat livell ekwu għall-

partijiet kollha tas-suq u l-applikazzjoni 

konsistenti tar-regoli, kif ukoll jipprovdu 

qafas regolatorju istituzzjonali aktar. 

(3) Fl-Istrateġija għal Suq Uniku 

Diġitali, il-Kummissjoni ppjanat li r-

reviżjoni tal-qafas tat-

telekomunikazzjonijiet għandha tiffoka fuq 

miżuri li għandhom l-għan li jinċentivaw l-

investiment f’netwerks tal-broadband 

b’veloċità għolja, li jġibu approċċ aktar 

konsistenti mas-suq uniku għall-politika u 

l-ġestjoni tal-ispettru, iwasslu 

kundizzjonijiet għal suq uniku veru, billi 

tiġi indirizzata l-frammentazzjoni 

regolatorja, jiġu żgurati protezzjoni 

effikaċi tal-konsumaturi, kundizzjonijiet 

ekwi għall-partijiet kollha tas-suq u l-

applikazzjoni konsistenti tar-regoli, kif 

ukoll jipprovdu qafas regolatorju 

istituzzjonali aktar effikaċi. L-Istrateġija 

għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa 

ħabbret ukoll ir-reviżjoni tad-

Direttiva 2002/58/KE sabiex tipprovdi 

livell għoli ta' protezzjoni tal-privatezza 

għall-utenti tas-servizzi ta' 

komunikazzjoni elettronika u 

kundizzjonijiet ekwi għall-partijiet kollha 

tas-suq; 

Or. en 

 

Emenda   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) d in id-Direttiva hija li għandha 

toħloq qafas legali biex tiġiżgurata l-libertà 

li jiġu provduti netwerks u servizzi ta' 

(5) Din id-Direttiva jenħtieġ li toħloq 

qafas legali biex tiġi żgurata l-libertà li 

jiġu provduti netwerks u servizzi ta' 
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komunikazzjonijiet elettroniċi, soġġetti 

biss għall-kondizzjonijiet stipulati f'din id-

Direttiva u għal kull restrizzjoni 

b'konformità mal-Artikolu 52(1) tat-

Trattat, b'mod partikolari miżuri li 

jirrigwardaw il-politika pubblika, s-sigurtà 

pubblika u s-saħħa pubblika. 

komunikazzjonijiet elettroniċi, soġġetti 

biss għall-kondizzjonijiet stipulati f'din id-

Direttiva u għal kull restrizzjoni 

b'konformità mal-Artikolu 52(1) tat-

Trattat, b'mod partikolari miżuri li 

jirrigwardaw il-politika pubblika, is-

sigurtà pubblika u s-saħħa pubblika, u 

mal-Artikolu 52(1) tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-

Karta). 

Or. en 

 

Emenda   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-

Direttiva huma mingħajr preġudizzju 

għall-possibiltà li kull Stat Membru jieħdu 

l-miżuri meħtieġa ġġustifikati għar-

raġunijiet stabbiliti fl-Artikoli 87 u 45 tat-

Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, biex jiżgura l-protezzjoni tal-

interessi tiegħu tas-sigurtà, biex 

jissalvagwardja l-politika pubblika u s-

sigurtà pubblika, il-moralità pubblika u 

biex jippermettu l-investigazzjoni, l-kxif u 

l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali. 

(6) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-

Direttiva huma mingħajr preġudizzju 

għall-possibilità li kull Stat Membru jieħu 

l-miżuri meħtieġa ġġustifikati għar-

raġunijiet stabbiliti fl-Artikoli 87 u 45 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, biex jiżgura l-protezzjoni tal-

interessi essenzjali tiegħu tas-sigurtà, biex 

jissalvagwardja l-politika pubblika u s-

sigurtà pubblika, u biex jippermetti l-

investigazzjoni, il-kxif u l-prosekuzzjoni ta' 

reati kriminali, billi jqis li tali miżuri jridu 

jiġu previsti mil-liġi, jirrispettaw l-essenza 

tad-drittijiet u l-libertà rikonoxxuti mill-

Karta u jkunu soġġetti għall-prinċipju tal-

proporzjonalità, bi qbil mal-Artikolu 52(1) 

tal-Karta. 

Or. en 

 

Emenda   151 

Michał Boni 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Il-konverġenza tat-

telekomunikazzjonijiet, il-midja u s-setturi 

tat-teknoloġija tal-informazzjoni tfisser li 

kull netwerk u servizz tal-komunikazzjoni 

elettronika għandu jkun kopert safejn 

possibbli b’Kodiċi Ewropew tal-

Komunikazzjoni Elettronika uniku stabbilit 

b’Direttiva unika, għajr għal kwistjonijiet li 

jiġi ttrattati aħjar b’regoli direttament 

applikabbli stabbiliti permezz ta’ 

regolamenti.  Huwa meħtieġ li ssir 

separazzjoni bejn ir-regolament tat-dwar 

in-netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet eletttroniċiu r-

regolament tal-kontenut Għalhekk dan il-

Kodiċi ma jkoprix il-kontenut tas-servizzi 

mwassla fuq in-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi li jużaw 

servizzi elettroniċi ta' komunikazzjonijiet, 

bħal kontenut tax-xandir, is-servizzi 

finanzjarji u ċerti servizzi tas-soċjeta tal-

informazzjoni, u hija għalhekk bla 

preġudizzju għall-miżuri meħuda fil-livell 

tal-Unjoni jew fil-livell nazzjonali b’rabta 

ma’ dawk is-servizzi, b’konformità mal-

liġi tal-Unjoni sabiex jippromwovu 

diversità kulturali u lingwistika u biex 

jiżguraw id-difiża tal-pluraliżmu fix-

xandir. Il-kontenut tal-programmi tat-

televiżjoni huwa kopert bid- Direttiva 

2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill21 Ir-regolamentazzjoni tal-politika 

awdjoviżiva u tal-kontenut għandhom l-

għan li jiksbu l-miri ta' interess ġenerali, 

bħal-libertà tal-espressjoni, il-pluraliżmu 

tal-midja, l-imparzjalità, id-diversità 

kulturali u lingwistika, l-inklużjoni soċjali, 

l-protezzjoni tal-konsumatur u l-

protezzjoni tal-minuri. Is-separazzjoni bejn 

ir-regolament tal-komunikazzjonijiet 

elettroniċiu r-regolament tal-kontenut ma 

tippreġudikax li jingħata kont tar-rabtiet li 

jeżistu bejniethom, b'mod partikolari biex 

jiġi garantit il-pluraliżmu tal-midja, id-

diversità kulturali u l-protezzjoni tal-

konsumatur. 

(7) Il-konverġenza tat-

telekomunikazzjonijiet, il-midja u s-setturi 

tat-teknoloġija tal-informazzjoni tfisser li 

kull netwerk u servizz tal-komunikazzjoni 

elettronika jenħtieġ li jkun kopert safejn 

possibbli b’Kodiċi Ewropew tal-

Komunikazzjoni Elettronika uniku stabbilit 

b’Direttiva unika, għajr għal kwistjonijiet li 

jiġi ttrattati aħjar b’regoli direttament 

applikabbli stabbiliti permezz ta’ 

regolamenti. Huwa meħtieġ li ssir 

separazzjoni bejn ir-regolament dwar in-

netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi u r-

regolament tal-kontenut. Huwa meħtieġ li 

ssir separazzjoni bejn ir-regolament tat- 

dwar in-netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi u r-

regolament tal-kontenut Għalhekk dan il-

Kodiċi ma jkoprix il-kontenut tas-servizzi 

mwassla fuq in-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi li jużaw 

servizzi elettroniċi ta' komunikazzjonijiet, 

bħal kontenut tax-xandir, is-servizzi 

finanzjarji u ċerti servizzi tas-soċjeta tal-

informazzjoni, u hija għalhekk bla 

preġudizzju għall-miżuri meħuda fil-livell 

tal-Unjoni jew fil-livell nazzjonali b’rabta 

ma’ dawk is-servizzi, b’konformità mal-

liġi tal-Unjoni sabiex jippromwovu 

diversità kulturali u lingwistika u biex 

jiżguraw id-difiża tal-pluraliżmu fix-

xandir. Il-kontenut tal-programmi tat-

televiżjoni huwa kopert bid-

Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill21. Ir-

regolamentazzjoni tal-politika 

awdjoviżwali u tal-kontenut tfittex li tikseb 

miri ta' interess ġenerali, bħal-libertà tal-

espressjoni, il-pluraliżmu tal-midja, l-

imparzjalità, id-diversità kulturali u 

lingwistika, l-inklużjoni soċjali, il-

protezzjoni tal-konsumatur u l-protezzjoni 

tal-minuri. Madankollu, huwa maħsub li 

sakemm ma jkunux esklużi b'mod 

espliċitu mill-kamp ta' applikazzjoni tal-

Kodiċi, in-netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi jenħtieġ li 

jkunu koperti b'dan il-Kodiċi. Is-
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separazzjoni bejn ir-regolament tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi u r-

regolament tal-kontenut ma tippreġudikax 

li jingħata kont tar-rabtiet li jeżistu 

bejniethom, b'mod partikolari biex jiġi 

garantit il-pluraliżmu tal-midja, id-diversità 

kulturali u l-protezzjoni tal-konsumatur. 

_________________ _________________ 

21 Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal- 10 ta’ Marzu 

2010 dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti 

dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b’regolament jew b’azzjoni 

amministrattiva fi Stati Membri dwar il-

forniment ta’ servizzi tal-media 

awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-

Media awdjoviżiva) (ĠU L 95, 15.4.2010, 

p. 1). 

21 Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

10 ta’ Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni 

ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b’regolament jew b’azzjoni 

amministrattiva fi Stati Membri dwar il-

forniment ta’ servizzi tal-media 

awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-

Media awdjoviżiva) (ĠU L 95, 15.4.2010, 

p. 1). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kwalunkwe obbligu jenħtieġ li jikkonforma mal-prinċipju ta' proporzjonalità. 

 

Emenda   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Il-konverġenza tat-

telekomunikazzjonijiet, il-midja u s-setturi 

tat-teknoloġija tal-informazzjoni tfisser li 

kull netwerk u servizz tal-komunikazzjoni 

elettronika għandu jkun kopert safejn 

possibbli b’Kodiċi Ewropew tal-

Komunikazzjoni Elettronika uniku stabbilit 

b’Direttiva unika, għajr għal kwistjonijiet li 

jiġi ttrattati aħjar b’regoli direttament 

applikabbli stabbiliti permezz ta’ 

regolamenti.  Huwa meħtieġ li ssir 

separazzjoni bejn ir-regolament tat-dwar 

in-netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet eletttroniċiu r-

regolament tal-kontenut Għalhekk dan il-

(7) Il-konverġenza tat-

telekomunikazzjonijiet, il-midja u s-setturi 

tat-teknoloġija tal-informazzjoni tfisser li 

kull netwerk u servizz tal-komunikazzjoni 

elettronika jenħtieġ li jkun kopert safejn 

possibbli b’Kodiċi Ewropew tal-

Komunikazzjoni Elettronika uniku stabbilit 

b’Direttiva unika, għajr għal kwistjonijiet li 

jiġu ttrattati aħjar b’regoli direttament 

applikabbli stabbiliti permezz ta’ 

regolamenti. Huwa meħtieġ li ssir 

separazzjoni bejn ir-regolamentazzjoni 

tan-netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi u r-

regolamentazzjoni tal-kontenut. Għalhekk 
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Kodiċi ma jkoprix il-kontenut tas-servizzi 

mwassla fuq in-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi li jużaw 

servizzi elettroniċi ta' komunikazzjonijiet, 

bħal kontenut tax-xandir, is-servizzi 

finanzjarji u ċerti servizzi tas-soċjeta tal-

informazzjoni, u hija għalhekk bla 

preġudizzju għall-miżuri meħuda fil-livell 

tal-Unjoni jew fil-livell nazzjonali b’rabta 

ma’ dawk is-servizzi, b’konformità mal-

liġi tal-Unjoni sabiex jippromwovu 

diversità kulturali u lingwistika u biex 

jiżguraw id-difiża tal-pluraliżmu fix-

xandir. Il-kontenut tal-programmi tat-

televiżjoni huwa kopert bid- Direttiva 

2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill21 Ir-regolamentazzjoni tal-politika 

awdjoviżiva u tal-kontenut għandhom l-

għan li jiksbu l-miri ta' interess ġenerali, 

bħal-libertà tal-espressjoni, il-pluraliżmu 

tal-midja, l-imparzjalità, id-diversità 

kulturali u lingwistika, l-inklużjoni soċjali, 

l-protezzjoni tal-konsumatur u l-

protezzjoni tal-minuri. Is-separazzjoni bejn 

ir-regolament tal-komunikazzjonijiet 

elettroniċiu r-regolament tal-kontenut ma 

tippreġudikax li jingħata kont tar-rabtiet li 

jeżistu bejniethom, b'mod partikolari biex 

jiġi garantit il-pluraliżmu tal-midja, id-

diversità kulturali u l-protezzjoni tal-

konsumatur. 

dan il-Kodiċi ma jkoprix il-kontenut tas-

servizzi mwassla fuq in-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi li jużaw 

servizzi elettroniċi ta' komunikazzjonijiet, 

bħal kontenut tax-xandir, is-servizzi 

finanzjarji u ċerti servizzi tas-soċjeta tal-

informazzjoni, u hija għalhekk bla 

preġudizzju għall-miżuri meħuda fil-livell 

tal-Unjoni jew fil-livell nazzjonali b’rabta 

ma’ dawk is-servizzi, b’konformità mal-

liġi tal-Unjoni sabiex jippromwovu 

diversità kulturali u lingwistika u biex 

jiżguraw id-difiża tal-pluraliżmu fix-

xandir. Il-kontenut tal-programmi tat-

televiżjoni huwa kopert bid-

Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill21. Ir-

regolamentazzjoni tal-politika awdjoviżiva 

u tal-kontenut tfittex li tikseb miri ta' 

interess ġenerali, bħal-libertà tal-

espressjoni, il-pluraliżmu tal-midja, l-

imparzjalità, id-diversità kulturali u 

lingwistika, l-inklużjoni soċjali, il-

protezzjoni tal-konsumatur u l-protezzjoni 

tal-minuri. Is-separazzjoni bejn ir-

regolamentazzjoni tal-komunikazzjonijiet 

elettroniċi u r-regolamentazzjoni tal-

kontenut ma tippreġudikax li jingħata kont 

tar-rabtiet li jeżistu bejniethom, b'mod 

partikolari biex jiġu garantiti l-libertà tal-

espressjoni u tal-informazzjoni, il-

pluraliżmu tal-midja, id-diversità kulturali, 

il-protezzjoni tal-konsumatur, il-

privatezza u l-protezzjoni tad-data 

personali. 

_________________  

21 Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal- 10 ta’ Marzu 

2010 dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti 

dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b’regolament jew b’azzjoni 

amministrattiva fi Stati Membri dwar il-

forniment ta’ servizzi tal-media 

awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-

Media awdjoviżiva) (ĠU L 95, 15.4.2010, 

p. 1). 

 

Or. en 
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Emenda   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) L-Istati Membri jridu, fl-interessi 

tal-pluraliżmu tal-midja, tad-diversità 

kulturali u taċ-ċittadinanza attiva u 

infurmata, ikunu kapaċi jiggarantixxu 

aċċess pubbliku universali għal firxa 

wiesgħa ta' kontenut u informazzjoni ta' 

kwalità għolja pprovduti mill-fornituri 

tas-servizzi tal-midja, irrispettivament 

mill-iżviluppi fis-sistemi ta' distribuzzjoni 

tal-midja u mill-mudelli kumerċjali 

relatati. 

Or. fr 

 

Emenda   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu 

jistgħu jiżguraw, fl-interess tal-pluraliżmu 

tal-midja u tad-diversità kulturali u ta' 

ċittadinanza infurmata, li ċ-ċittadini 

jkollhom aċċess universali għal firxa 

wiesgħa ta' informazzjoni u kontenut ta' 

valur pubbliku pprovduti mill-fornituri 

tas-servizzi tal-midja, bi qbil mal-

evoluzzjoni tas-sistemi ta' distribuzzjoni 

tal-midja u tal-mudelli kumerċjali relatati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Irridu naġġornaw l-obbligi ta' trażmissjoni u r-regoli ta' aċċess, kif propost fl-Artikolu 106. 
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Emenda   155 

Eva Kaili 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu 

jistgħu jiżguraw, fl-interess tal-pluraliżmu 

tal-midja u tad-diversità kulturali u ta' 

ċittadinanza infurmata, li ċ-ċittadini 

jkollhom aċċess universali għal firxa 

wiesgħa ta' informazzjoni u kontenut ta' 

valur pubbliku pprovduti mill-fornituri 

tas-servizzi tal-midja, bi qbil mal-

evoluzzjoni tas-sistemi ta' distribuzzjoni 

tal-midja u tal-mudelli kumerċjali relatati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Irridu naġġornaw l-obbligi ta' trażmissjoni u r-regoli ta' aċċess, kif propost fl-Artikolu 106. 

 

Emenda   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat 

fuq l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda għal użu 

mingħajr limiti qed iġġib il-fibrottika 

eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ kapaċità 

għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta' prestazzjoni li kapaċi 

jipprovdu veloċità downlink ta' mill-inqas 
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għall-anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni 

fil-post tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni 

bil-linja fissa, dan jikkorrispondi għall-

prestazzjoni tan-netwerk ekwivalenti għal 

dak li jista’ jinkiseb permezz ta’ 

stallazzjoni fibraottika f’binja b’ħafna 

abitazzjonijiet, ikkunsidrata bħala l-post 

tas-servizz, u fil-każ tal-konnessjoni bil-

mobajl hu ekwivalenti għall-prestazzjoni 

tan-netwerk li hi simili għal dak li jista’ 

jinkiseb abbażi ta’ stallazzjoni fibrottika 

f’stazzjon bażi, meqjus bħala il-post tas-

servizz. Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-

utenti finali, dovuti għall-karatteristiċi 

differenti tal-mezz li bih, allafini, in-

netwerk jaqbad mal-punt tat-terminazzjoni 

tan-netwerk, ma għandhomx jitqiesu biex 

jiġi stabbilit jekk netwerk bla fil jistax jiġi 

kkunsidrat li jipprovdi prestazzjoni tan-

netwerk simili. F’konformità mal-prinċipju 

tan-newtralità teknoloġika, teknoloġiji 

oħra u midja ta’ trażmissjoni ma 

għandhomx jiġu esklużi, meta jitqabblu 

ma’ dan ix-xenarju bażi f’termini tal-

kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix ta’ tali 

“netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” se 

jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-netwerks u 

se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

100 Mbps li tkun tista' tiġi ammeljorata 

maż-żmien għal veloċitajiet gigabit u li 

jikkontribwixxu għall-kisba ta' kopertura 

5G kontinwa bla ma jitqiesu l-

varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, finalment, in-netwerk 

jaqbad mal-punt tat-terminazzjoni tan-

netwerk, jenħtieġ li ma jitqisux biex jiġi 

stabbilit jekk netwerk bla fil jistax jiġi 

kkunsidrat li jipprovdi prestazzjoni tan-

netwerk simili. F'konformità mal-prinċipju 

tan-newtralità teknoloġika, jenħtieġ li ma 

tiġi eskluża l-ebda teknoloġija jew midja 

ta' trażmissjoni. It-tifrix ta’ tali “netwerks 

ta’ kapaċità għolja ħafna” se jkomplu jżidu 

l-kapaċitajiet tan-netwerks u se jwitti t-triq 

għat-tifrix tal-ġenerazzjonijiet futuri ta’ 

netwerks tal-mobajl bbażati fuq interfaċċi 

bl-ajru msaħħa u arkitettura ta’ netwerk 

aktar densifikata. 

Or. en 

 

Emenda   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu u se jkomplu jagħmlu dan 

b'mod persistenti fil-futur. Filwaqt li fil-

passat l-attenzjoni kienet prinċipalment fuq 
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disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni 

fibraottika f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, 

ikkunsidrata bħala l-post tas-servizz, u fil-

każ tal-konnessjoni bil-mobajl hu 

ekwivalenti għall-prestazzjoni tan-netwerk 

li hi simili għal dak li jista’ jinkiseb abbażi 

ta’ stallazzjoni fibrottika f’stazzjon bażi, 

meqjus bħala il-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

ma għandhomx jitqiesu biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni ma għandhomx jiġu esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

it-tkabbir tal-medda tal-banda downlink u 

uplink disponibbli u fuq kull utent 

individwali, qiegħda dejjem tiżided l-

importanza ta' parametri oħra bħalma huma 

l-latenza, id-disponibbiltà u r-reżiljenza. Ir-

risposta attwali għal din id-domanda qed 

iġġib il-fibrottika eqreb tal-utent u “n-

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” tal-

futur se jeħtieġu parametri ta’ prestazzjoni 

li huma ekwivalenti għal dak li netwerk 

ibbażat fuq l-elementi fibrottiċi jista’ 

jipprovdi, għall-anqas, sal-punt tad-

distribuzzjoni fil-post tas-servizz. Fil-każ 

tal-konnessjoni bil-linja fissa, dan 

jikkorrispondi għall-prestazzjoni tan-

netwerk ekwivalenti għal dak li jista' 

jinkiseb permezz ta' stallazzjoni fibrottika 

f'binja, ikkunsidrata bħala l-post tas-

servizz, u fil-każ tal-konnessjoni bil-mobajl 

hu ekwivalenti għall-prestazzjoni tan-

netwerk li hi simili għal dak li jista' 

jinkiseb abbażi ta' stallazzjoni fibrottika 

sal-istazzjon bażi, meqjus bħala l-post tas-

servizz. Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-

utenti finali, dovuti għall-karatteristiċi 

differenti tal-mezz li bih, allafini, in-

netwerk jaqbad mal-punt tat-terminazzjoni 

tan-netwerk, jenħtieġ li ma jitqisux biex 

jiġi stabbilit jekk netwerk bla fil jistax jiġi 

kkunsidrat li jipprovdi prestazzjoni tan-

netwerk simili. F’konformità mal-prinċipju 

tan-newtralità teknoloġika, teknoloġiji u 

midja ta’ trażmissjoni oħra jenħtieġ li ma 

jiġux esklużi, meta mill-inqas ikollhom l-

istess kapaċitajiet bħall-fibrottika 
f’termini ta' reżiljenza, disponibbiltà, 

latenza u medda tal-banda downlink u 

uplink disponibbli. It-tifrix ta’ tali 

“netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” se 

jkompli jżid il-kapaċitajiet tan-netwerks u 

se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl ibbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi 

teknoloġiċi futuri, jenħtieġ li fil-futur 

ikun possibbli li jiġu aġġustati jew 

issupplementati l-karatteristiċi ta' 

prestazzjoni tan-“netwerks ta’ kapaċità 

għolja ħafna”, bil-kundizzjoni li dan 

iservi l-iskop li jinkisbu l-għanijiet ta' din 
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id-Direttiva. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rekwiżiti applikabbli għall-infrastrutturi tat-telekomunikazzjonijiet fl-isferi industrijali u 

privati se jkomplu jiżdiedu b'mod persistenti fil-futur. Il-promozzjoni tal-espansjoni tan-

netwerk għalhekk jenħtieġ li tiffoka fuq it-teknoloġiji bl-ogħla prestazzjoni disponibbli fis-suq 

sabiex mingħajr iktar telf ta' ħin titwitta t-triq għal infrastruttura tat-telekomunikazzjonijiet 

vijabbli u li tħares 'il quddiem. Fil-preżent, il-kejbils tal-fibrottika jikkostitwixxu l-aktar 

teknoloġija avvanzata f'dan il-qasam. Minkejja dan, in-“netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

jenħtieġ li jiġu definiti b'mod dinamiku, u jenħtieġ li jqisu wkoll it-teknoloġiji li għandhom l-

istess kapaċità u l-iżviluppi futuri potenzjali, sabiex titħeġġeġ l-innovazzjoni fil-qasam tal-

espansjoni tan-netwerk. 

 

Emenda   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni 

fibraottika f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, 

ikkunsidrata bħala l-post tas-servizz, u fil-

każ tal-konnessjoni bil-mobajl hu 

ekwivalenti għall-prestazzjoni tan-netwerk 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni fibrottika 

f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, ikkunsidrata 

bħala l-post tas-servizz, u fil-każ tal-

konnessjoni bil-mobajl hu ekwivalenti 

għall-prestazzjoni tan-netwerk li hi simili 
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li hi simili għal dak li jista’ jinkiseb abbażi 

ta’ stallazzjoni fibrottika f’stazzjon bażi, 

meqjus bħala il-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

ma għandhomx jitqiesu biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni ma għandhomx jiġu esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

għal dak li jista’ jinkiseb abbażi ta’ 

stallazzjoni fibrottika sal-istazzjon bażi, 

meqjus bħala l-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

jenħtieġ li ma jitqisux biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji u midja ta’ 

trażmissjoni oħra jenħtieġ li ma jiġux 

esklużi, meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju 

bażi f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-

tifrix ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja 

ħafna” se jkompli jżid il-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. Fil-preżent, il-komponenti tal-

fibrottika joffru l-aqwa prestazzjoni tan-

netwerk disponibbli; għandu jkun 

possibbli li, fil-futur, id-definizzjoni 

ta' "netwerk ta' kapaċità għolja ħafna" 

tkun tista' tiġi modifikata fid-dawl tal-

bidliet teknoloġiċi u tal-kundizzjonijiet 

tas-suq li jinbidlu b'mod kostanti. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Bħalissa n-netwerk tal-komunikazzjoni elettronika magħmul minn komponenti tal-fibrottika 

joffri l-aqwa prestazzjoni tan-netwerk disponibbli fir-rigward tal-parametru tal-prestazzjoni 

korrispondenti. Madankollu t-teknoloġiji jiżviluppaw ulterjorment u fl-Istati Membri 

individwali jfeġġu kundizzjonijiet ġodda tas-suq. Għal dan il-għan għandu jkun possibbli li 

fil-futur isir tibdil fid-definizzjoni li teżisti bħalissa. 

 

Emenda   159 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il- (13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-
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kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni 

fibraottika f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, 

ikkunsidrata bħala l-post tas-servizz, u fil-

każ tal-konnessjoni bil-mobajl hu 

ekwivalenti għall-prestazzjoni tan-netwerk 

li hi simili għal dak li jista’ jinkiseb abbażi 

ta’ stallazzjoni fibrottika f’stazzjon bażi, 

meqjus bħala il-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

ma għandhomx jitqiesu biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni ma għandhomx jiġu esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni fibrottika 

f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, ikkunsidrata 

bħala l-post tas-servizz, u fil-każ tal-

konnessjoni bil-mobajl hu ekwivalenti 

għall-prestazzjoni tan-netwerk li hi simili 

għal dak li jista’ jinkiseb abbażi ta’ 

stallazzjoni fibrottika sal-istazzjon bażi, 

meqjus bħala l-post tas-servizz. 

Sabiex teknoloġiji oħra jkunu jistgħu 

jitjiebu u jevolvu, jenħtieġ li jiġi evitat li 

tingħata attenzjoni biss lill-fibrottika u 

jenħtieġ li l-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika jiġi rrispettat. 
Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

jenħtieġ li ma jitqisux biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni jenħtieġ li ma jiġux esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 
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densifikata. 

Or. en 

 

Emenda   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni 

fibraottika f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, 

ikkunsidrata bħala l-post tas-servizz, u fil-

każ tal-konnessjoni bil-mobajl hu 

ekwivalenti għall-prestazzjoni tan-netwerk 

li hi simili għal dak li jista’ jinkiseb abbażi 

ta’ stallazzjoni fibrottika f’stazzjon bażi, 

meqjus bħala il-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

ma għandhomx jitqiesu biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni fibrottika 

f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, ikkunsidrata 

bħala l-post tas-servizz, u fil-każ tal-

konnessjoni bil-mobajl hu ekwivalenti 

għall-prestazzjoni tan-netwerk li hi simili 

għal dak li jista’ jinkiseb abbażi ta’ 

stallazzjoni fibrottika sal-istazzjon bażi, 

meqjus bħala l-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

jenħtieġ li ma jitqisux biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 
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trażmissjoni ma għandhomx jiġu esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

trażmissjoni jenħtieġ li ma jiġux esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. 

Minħabba li n-“netwerks ta’ kapaċità 

għolja ħafna” jenħtieġ li jkunu ta' servizz 

għall-utenti finali, l-esperjenza tagħhom 

b'referenza għall-veloċità, il-latenza jew l-

affidabbiltà jeħntieġ li tiġi evalwata. It-

tifrix ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja 

ħafna” se jkompli jżid il-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl ibbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

Or. de 

 

Emenda   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni 

fibraottika f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, 

ikkunsidrata bħala l-post tas-servizz, u fil-

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni fibrottika 

f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, ikkunsidrata 

bħala l-post tas-servizz, u fil-każ tal-
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każ tal-konnessjoni bil-mobajl hu 

ekwivalenti għall-prestazzjoni tan-netwerk 

li hi simili għal dak li jista’ jinkiseb abbażi 

ta’ stallazzjoni fibrottika f’stazzjon bażi, 

meqjus bħala il-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

ma għandhomx jitqiesu biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni ma għandhomx jiġu esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

konnessjoni bil-mobajl hu ekwivalenti 

għall-prestazzjoni tan-netwerk li hi simili 

għal dak li jista’ jinkiseb abbażi ta’ 

stallazzjoni fibrottika sal-istazzjon bażi, 

meqjus bħala l-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

jenħtieġ li ma jitqisux biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji u midja ta’ 

trażmissjoni oħra jenħtieġ li ma jiġux 

esklużi, meta jikkontribwixxu biex 

jingħalaq id-distakk diġitali ġeografiku u 

jiżguraw rotta ta' ammeljorament 

kosteffiċjenti lejn konnettività b'veloċità 

għolja u servizzi ta' kwalità għolja f'żoni 

mhux moqdija jew mhux moqdija 

biżżejjed. It-tifrix ta’ tali “netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” se jkomplu jżidu l-

kapaċitajiet tan-netwerks u se jwitti t-triq 

għat-tifrix tal-ġenerazzjonijiet futuri ta’ 

netwerks tal-mobajl bbażati fuq interfaċċi 

bl-ajru msaħħa u arkitettura ta’ netwerk 

aktar densifikata. 

Or. en 

 

Emenda   162 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 
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attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni 

fibraottika f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, 

ikkunsidrata bħala l-post tas-servizz, u fil-

każ tal-konnessjoni bil-mobajl hu 

ekwivalenti għall-prestazzjoni tan-netwerk 

li hi simili għal dak li jista’ jinkiseb abbażi 

ta’ stallazzjoni fibrottika f’stazzjon bażi, 

meqjus bħala il-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

ma għandhomx jitqiesu biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni ma għandhomx jiġu esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u "n-netwerks ta' 

kapaċità għolja ħafna" tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta' prestazzjoni li jissodisfaw lill-

utenti finali l-iktar eżiġenti u l-iktar 

intensi mil-lat diġitali, ekwivalenti għal 

dak li netwerk li jikkonsisti f'elementi ta' 

fibrottika jista' jipprovdi, għall-anqas, sal-

punt tad-distribuzzjoni fil-post tas-servizz. 

Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja fissa, dan 

jikkorrispondi għall-prestazzjoni tan-

netwerk ekwivalenti għal dak li jista' 

jinkiseb permezz ta' stallazzjoni fibrottika 

li tilħaq appartamenti jew unitajiet 

domestiċi individwali, meqjusa bħala l-

post tas-servizz, u fil-każ tal-konnessjoni 

bil-mobajl ekwivalenti għall-prestazzjoni 

tan-netwerk li hi simili għal dak li jista’ 

jinkiseb abbażi ta’ stallazzjoni fibrottika 

sal-istazzjon bażi, meqjus bħala l-post tas-

servizz. Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-

utenti finali, dovuti għall-karatteristiċi 

differenti tal-mezz li bih, allafini, in-

netwerk jaqbad mal-punt tat-terminazzjoni 

tan-netwerk, jenħtieġ li ma jitqisux biex 

jiġi stabbilit jekk netwerk bla fil jistax jiġi 

kkunsidrat li jipprovdi prestazzjoni tan-

netwerk simili. F’konformità mal-prinċipju 

tan-newtralità teknoloġika, teknoloġiji u 

midja ta’ trażmissjoni ooħra jenħtieġ li ma 

jiġux esklużi, meta jitqabblu ma’ dan ix-

xenarju bażi f’termini tal-kapaċitajiet 

tagħhom. It-tifrix ta’ tali “netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” se jkomplu jżidu l-

kapaċitajiet tan-netwerks u se jwitti t-triq 

għat-tifrix tal-ġenerazzjonijiet futuri ta’ 

netwerks tal-mobajl bbażati fuq interfaċċi 

bl-ajru msaħħa u arkitettura ta’ netwerk 

aktar densifikata. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   163 

Martina Werner 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni 

fibraottika f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, 

ikkunsidrata bħala l-post tas-servizz, u fil-

każ tal-konnessjoni bil-mobajl hu 

ekwivalenti għall-prestazzjoni tan-netwerk 

li hi simili għal dak li jista’ jinkiseb abbażi 

ta’ stallazzjoni fibrottika f’stazzjon bażi, 

meqjus bħala il-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

ma għandhomx jitqiesu biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni ma għandhomx jiġu esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u "n-netwerks ta' 

kapaċità għolja ħafna" tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta' prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista' jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni f'post ta' 

negozju, binja b’ħafna abitazzjonijiet jew 

dar residenzjali unifamiljali. Fil-każ tal-

konnessjoni bil-linja fissa, dan 

jikkorrispondi għall-prestazzjoni tan-

netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni fibrottika 

f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, ikkunsidrata 

bħala l-post tas-servizz, u fil-każ tal-

konnessjoni bil-mobajl hu ekwivalenti 

għall-prestazzjoni tan-netwerk li hi simili 

għal dak li jista’ jinkiseb abbażi ta’ 

stallazzjoni fibrottika f’stazzjon bażi, 

meqjus bħala l-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

jenħtieġ li ma jitqiesux biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji u midja ta’ 

trażmissjoni oħra jenħtieġ li ma jiġux 

esklużi, meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju 

bażi f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-

tifrix ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja 

ħafna” se jkompli jżid il-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-
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msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl ibbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

Or. de 

 

Emenda   164 

Eva Kaili 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni 

fibraottika f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, 

ikkunsidrata bħala l-post tas-servizz, u fil-

każ tal-konnessjoni bil-mobajl hu 

ekwivalenti għall-prestazzjoni tan-netwerk 

li hi simili għal dak li jista’ jinkiseb abbażi 

ta’ stallazzjoni fibrottika f’stazzjon bażi, 

meqjus bħala il-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

ma għandhomx jitqiesu biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista' 

jinkiseb permezz ta' stallazzjoni fibrottika 

sal-proprjetà immobbli, meqjusa bħala l-

post tas-servizz, u fil-każ tal-konnessjoni 

bil-mobajl hu ekwivalenti għall-

prestazzjoni tan-netwerk simili għal dak li 

jista' jinkiseb abbażi ta' stallazzjoni 

fibrottika sal-istazzjon bażi, meqjus bħala 

l-post tas-servizz. Varjazzjonijiet fl-

esperjenza tal-utenti finali, dovuti għall-

karatteristiċi differenti tal-mezz li bih, 

allafini, in-netwerk jaqbad mal-punt tat-

terminazzjoni tan-netwerk, jenħtieġ li ma 

jitqisux biex jiġi stabbilit jekk netwerk bla 

fil jistax jiġi kkunsidrat li jipprovdi 
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jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni ma għandhomx jiġu esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji u midja ta’ 

trażmissjoni oħra jenħtieġ li ma jiġux 

esklużi, meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju 

bażi f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-

tifrix ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja 

ħafna” se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-punt ta’ riferiment m'għandux ikun biss il-bini iżda anki kwalunkwe proprjetà immobbli 

kkonċernata. Il-miri għall-muturi soċjoekonomiċi (l-uffiċċji, l-iskejjel, eċċ. ...) jew dawk għad-

djar residenzjali unifamiljali huma differenti u għalhekk għandna nkunu kemm jista' jkun 

inklużivi. 

 

Emenda   165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 
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fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni 

fibraottika f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, 

ikkunsidrata bħala l-post tas-servizz, u fil-

każ tal-konnessjoni bil-mobajl hu 

ekwivalenti għall-prestazzjoni tan-netwerk 

li hi simili għal dak li jista’ jinkiseb abbażi 

ta’ stallazzjoni fibrottika f’stazzjon bażi, 

meqjus bħala il-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

ma għandhomx jitqiesu biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni ma għandhomx jiġu esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja 

ħafna” se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista' 

jinkiseb permezz ta' stallazzjoni fibrottika 

sal-proprjetà immobbli, meqjusa bħala l-

post tas-servizz, u fil-każ tal-konnessjoni 

bil-mobajl hu ekwivalenti għall-

prestazzjoni tan-netwerk simili għal dak li 

jista' jinkiseb abbażi ta' stallazzjoni 

fibrottika sal-istazzjon bażi, meqjus bħala 

l-post tas-servizz. Varjazzjonijiet fl-

esperjenza tal-utenti finali, dovuti għall-

karatteristiċi differenti tal-mezz li bih, 

allafini, in-netwerk jaqbad mal-punt tat-

terminazzjoni tan-netwerk, jenħtieġ li ma 

jitqiesux biex jiġi stabbilit jekk netwerk bla 

fil jistax jiġi kkunsidrat li jipprovdi 

prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni jenħtieġ li ma jiġux esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

fissi f'konfigurazzjoni ta' fibrottika sad-

dar u l-kapaċitajiet ta' backhaul tagħhom 

se jkunu prerekwiżit għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl (5G) ibbażati fuq arkitettura ta’ 

netwerk aktar densifikata. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Emenda   166 

Michel Reimon 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni 

fibraottika f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, 

ikkunsidrata bħala l-post tas-servizz, u fil-

każ tal-konnessjoni bil-mobajl hu 

ekwivalenti għall-prestazzjoni tan-netwerk 

li hi simili għal dak li jista’ jinkiseb abbażi 

ta’ stallazzjoni fibrottika f’stazzjon bażi, 

meqjus bħala il-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

ma għandhomx jitqiesu biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni ma għandhomx jiġu esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista' 

jinkiseb permezz ta' stallazzjoni fibrottika 

sal-proprjetà immobbli, meqjusa bħala l-

post tas-servizz, u fil-każ tal-konnessjoni 

bil-mobajl hu ekwivalenti għall-

prestazzjoni tan-netwerk simili għal dak li 

jista' jinkiseb abbażi ta' stallazzjoni 

fibrottika sal-istazzjon bażi, meqjus bħala 

l-post tas-servizz. Varjazzjonijiet fl-

esperjenza tal-utenti finali, dovuti għall-

karatteristiċi differenti tal-mezz li bih, 

allafini, in-netwerk jaqbad mal-punt tat-

terminazzjoni tan-netwerk, jenħtieġ li ma 

jitqiesux biex jiġi stabbilit jekk netwerk bla 

fil jistax jiġi kkunsidrat li jipprovdi 

prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni jenħtieġ li ma jiġux esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 
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densifikata. densifikata. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kjarifika li d-definizzjoni mhijiex limitata għal binja b'ħafna abitazzjonijiet, iżda tinkludi 

wkoll proprejtà immobbli oħra, bħal uffiċċji, djar residenzjali unifamiljali, djar, eċċ. 

 

Emenda   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista’ 

jinkiseb permezz ta’ stallazzjoni 

fibraottika f’binja b’ħafna abitazzjonijiet, 

ikkunsidrata bħala l-post tas-servizz, u fil-

każ tal-konnessjoni bil-mobajl hu 

ekwivalenti għall-prestazzjoni tan-netwerk 

li hi simili għal dak li jista’ jinkiseb abbażi 

ta’ stallazzjoni fibrottika f’stazzjon bażi, 

meqjus bħala il-post tas-servizz. 

Varjazzjonijiet fl-esperjenza tal-utenti 

finali, dovuti għall-karatteristiċi differenti 

tal-mezz li bih, allafini, in-netwerk jaqbad 

(13) Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kapaċitajiet tan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qegħdin 

dejjem jiżdiedu. Filwaqt li fil-passat l-

attenzjoni kienet prinċipalment fuq it-

tkabbir globali tal-medda tal-banda 

disponibbli u fuq kull utent individwali, 

qiegħda dejjem tiżided l-importanza ta’ 

parametri oħra bħalma huma l-latenza, id-

disponibbiltà u l-affidabbiltà. Ir-risposta 

attwali għal din id-domanda qed iġġib il-

fibrottika eqreb tal-utent u “n-netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna” tal-futur se jeħtieġu 

parametri ta’ prestazzjoni li huma 

ekwivalenti għal dak li netwerk ibbażat fuq 

l-elementi fibrottiċi jista’ jipprovdi, għall-

anqas, sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post 

tas-servizz. Fil-każ tal-konnessjoni bil-linja 

fissa, dan jikkorrispondi għall-prestazzjoni 

tan-netwerk ekwivalenti għal dak li jista' 

jinkiseb permezz ta' stallazzjoni fibrottika 

sal-proprjetà immobbli, meqjusa bħala l-

post tas-servizz, u fil-każ tal-konnessjoni 

bil-mobajl hu ekwivalenti għall-

prestazzjoni tan-netwerk simili għal dak li 

jista' jinkiseb abbażi ta' stallazzjoni 

fibrottika sal-istazzjon bażi, meqjus bħala 

l-post tas-servizz. Varjazzjonijiet fl-

esperjenza tal-utenti finali, dovuti għall-

karatteristiċi differenti tal-mezz li bih, 

allafini, in-netwerk jaqbad mal-punt tat-
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mal-punt tat-terminazzjoni tan-netwerk, 

ma għandhomx jitqiesu biex jiġi stabbilit 

jekk netwerk bla fil jistax jiġi kkunsidrat li 

jipprovdi prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni ma għandhomx jiġu esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

terminazzjoni tan-netwerk, jenħtieġ li ma 

jitqiesux biex jiġi stabbilit jekk netwerk bla 

fil jistax jiġi kkunsidrat li jipprovdi 

prestazzjoni tan-netwerk simili. 

F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika, teknoloġiji oħra u midja ta’ 

trażmissjoni jenħtieġ li ma jiġux esklużi, 

meta jitqabblu ma’ dan ix-xenarju bażi 

f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom. It-tifrix 

ta’ tali “netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna” 

se jkomplu jżidu l-kapaċitajiet tan-

netwerks u se jwitti t-triq għat-tifrix tal-

ġenerazzjonijiet futuri ta’ netwerks tal-

mobajl bbażati fuq interfaċċi bl-ajru 

msaħħa u arkitettura ta’ netwerk aktar 

densifikata. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-punt ta’ riferiment m'għandux ikun biss il-bini iżda anki kwalunkwe proprjetà immobbli 

kkonċernata. Il-miri għall-muturi soċjoekonomiċi (l-uffiċċji, l-iskejjel, eċċ. ...) jew dawk għad-

djar residenzjali unifamiljali huma differenti u għalhekk għandna nkunu kemm jista' jkun 

inklużivi. 

 

Emenda   168 

Michel Reimon 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Għadhom jiddominaw differenzi 

sinifikanti ħafna fil-prezzijiet, kemm għal 

komunikazzjoni fissa kif ukoll għal dik 

mobbli, bejn il-komunikazzjonijiet 

domestiċi bil-vuċi u bl-SMS u dawk li 

jitterminaw fi Stat Membru ieħor. Filwaqt 

li hemm differenzi sostanzjali bejn il-

pajjiżi, l-operaturi u l-pakketti tat-tariffi, u 

bejn is-servizzi fissi u mobbli, daw qed 

ikompli jaffettwa lill-gruppi ta' klijenti 

aktar vulnerabbli u joħloq ostakli għall-

komunikazzjoni bla intoppi fl-UE. 

Kwalunkwe differenza fil-prezz għall-
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konsumatur bejn servizzi ta' 

komunikazzjonijiet elettroniċi li 

jitterminaw fl-istess Stat Membru u dawk 

li jitterminaw fi Stat Membru ieħor 

għalhekk jenħtieġ li jkunu ġustifikati 

b'referenza għal kriterji oġġettivi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Introduzzjoni tal-proposta għall-Artikolu 92a ġdid. 

 

Emenda   169 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Is-servizzi użati għall-għanijiet ta’ 

komunikazzjonijiet, u l-mezzi tekniċi tat-

twassil tagħhom, evolvew b’mod 

konsiderevoli. L-utenti finali dejjem aktar 

qed jibdlu t-telefonija tradizzjonali tal-vuċi, 

il-messaġġi testwali (SMS) u s-servizzi ta’ 

twassil tal-posta elettronika bis-servizzi 

online li jiffunzjonaw b’mod ekwivalenti 

bħalma huma Voice over IP, servizzi tal-

messaġġ u servizzi tal-email ibbażati fuq l-

internet. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali 

ikunu protetti b’mod effettiv u b’mod 

ugwali meta jużaw is-servizzi 

funzjonalment ekwivalenti, definizzjoni 

orjentata lejn il-futur tas-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi ma 

għandhiex tkun purament ibbażata fuq 

parametri tekniċi iżda pjuttost mibnija fuq 

approċċ funzjonali. L-ambitu tar-

regolamentazzjoni meħtieġa għandha 

adatta biex jintlaħqu dawn l-objettivi ta’ 

interess pubbliku. Filwaqt li “t-twassil ta’ 

sinjali” jibqa’ parametru importanti li 

jiddetermina s-servizzi li jaqgħu fil-kamp 

ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, id-

definizzjoni għandha tkopri wkoll servizzi 

oħrajn li jippermettu l-komunikazzjoni. 

Minn perspettiva tal-utent finali, dan mhux 

(15) Is-servizzi użati għall-għanijiet ta’ 

komunikazzjonijiet, u l-mezzi tekniċi tat-

twassil tagħhom, evolvew b’mod 

konsiderevoli. L-utenti finali dejjem aktar 

qed jibdlu t-telefonija tradizzjonali tal-vuċi, 

il-messaġġi testwali (SMS) u s-servizzi ta’ 

twassil tal-posta elettronika bis-servizzi 

online li jiffunzjonaw b’mod ekwivalenti 

bħalma huma Voice over IP, servizzi tal-

messaġġ u servizzi tal-email ibbażati fuq l-

internet, għalkemm xorta ma jqisuhomx 

bħala sostituti għas-servizzi tradizzjonali 

bil-vuċi, minħabba l-perċezzjoni ta' livelli 

differenti ta' kwalità, sigurtà u 

interoperabilità . Sabiex jiġi żgurat li l-

utenti finali jkunu protetti b’mod effettiv u 

b’mod ugwali meta jużaw is-servizzi 

funzjonalment ekwivalenti, jenħtieġ li 

definizzjoni orjentata lejn il-futur tas-

servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 

ma tkunx purament ibbażata fuq parametri 

tekniċi iżda pjuttost mibnija kemm jista' 

jkun fuq approċċ funzjonali. Id-differenzi 

eżistenti bejn is-servizzi madankollu 

jenħtieġ li jiġu rikonoxxuti, servizzi online 

bħal Voice over IP qed jiġu pprovduti fil-

maġġoranza tal-każijiet mingħajr kontroll 

sostanzjali fuq in-netwerk użat biex tkun 
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rilevanti jekk fornitur jibgħatx is-sinjali hu 

stess jew jekk il-komunikazzjoni titwassal 

permezz tas-servizz tal-aċċess għall-

internet. Għalhekk, id-definizzjoni 

emendata ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 

għandha tinkludu tliet tipi ta’ servizzi li 

jistgħu jidħlu parzjalment f’xulxin, 

jiġifieri, servizzi ta’ aċċess għall-internet 

skont id-definizzjoni fl-Artikolu 2(2) tar-

Regolament (UE) Nru 2015/2120, servizzi 

tal-komunikazzjonijiet interpersonali kif 

definiti f’din id-Direttiva, u s-servizzi li 

jikkonsistu kollha kemm huma jew 

prinċipalment fit-twassil ta’ sinjali. Id-

definizzjoni ta’ servizz tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi għandha 

tneħħi l-ambigwitajiet osservati fl-

implementazzjoni tad-definizzjoni 

preċedenti u tippermetti applikazzjoni 

kkalibrata skont kull forniment tad-drittijiet 

u l-obbligi speċifiċi li hemm fil-qafas għat-

tipi differenti ta’ servizzi. L-ipproċessar 

tad-dejta personali mis-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi, kemm bħala 

remunerazzjoni jew mod ieħor, għandu 

jkun konformi mad-Direttiva 95/46/KE li 

se tinbidel bir-Regolament (UE) Nru 

2016/679 (Regolament dwar il-Protezzjoni 

ta’ Dejta Ġenerali) fil-25 ta’ Mejju 201823 

. 

tista' ssir il-komunikazzjoni, iżda min-

naħa l-oħra l-utenti finali għandhom il-

possibilità li jaqilbu minn servizz għall-

ieħor b'mod iktar faċli mis-servizzi ta' 

komunikazzjoni tradizzjonali; L-ambitu 

tar-regolamentazzjoni meħtieġa jenħtieġ li 

tkun adatta biex jintlaħqu dawn l-objettivi 

ta’ interess pubbliku. Filwaqt li “t-twassil 

ta’ sinjali” għadu parametru importanti 

biex jiġu ddeterminati s-servizzi li jaqgħu 

fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-

Direttiva, id-definizzjoni jenħtieġ li tkopri 

wkoll servizzi oħrajn li jippermettu l-

komunikazzjoni b'mod proporzjonat 

sabiex ikun hemm l-aqwa eżiti għall-

utenti finali. Minn perspettiva tal-utent 

finali, mhux rilevanti jekk fornitur jibgħatx 

is-sinjali hu stess jew jekk il-

komunikazzjoni titwassalx permezz tas-

servizz tal-aċċess għall-internet, għalhekk 

jenħtieġ li dawn is-servizzi ma jiġux 

definiti abbażi tat-teknoloġija użata, iżda 

abbażi tal-aspettattivi leġittimi li 

għandhom l-utenti finali fir-rigward tas-

servizz ipprovdut, skont pereżempju l-

prezz imħallas jew il-faċilità tat-

terminazzjoni tal-kuntratt. Għalhekk, id-

definizzjoni emendata ta’ 

komunikazzjonijiet elettroniċi jenħtieġ li 

tinkludu tliet tipi ta’ servizzi li jistgħu 

jidħlu parzjalment f’xulxin, jiġifieri, 

servizzi ta’ aċċess għall-internet skont id-

definizzjoni fl-Artikolu 2(2) tar-

Regolament (UE) Nru 2015/2120, servizzi 

tal-komunikazzjonijiet interpersonali kif 

definiti f’din id-Direttiva, u s-servizzi li 

jikkonsistu kollha kemm huma jew 

prinċipalment fit-twassil ta’ sinjali. 

Jenħtieġ li l-aħħar kategorija ma 

tinkludix servizzi fejn il-konnettività tiġi 

pprovduta bħala prodott li jiddaħħal 

f'apparati konnessi jew "oġġetti 

intelliġenti" jew fejn il-forniment ta' tali 

konnettività ma' tali prodotti tkun 

soġġetta għal kuntratt mal-utent finali, 

minħabba li skont id-Direttiva li 

tikkonċerna l-forniment ta' kontenut 

diġitali dawn jiġu kkunsidrati bħala 

servizz jew kontenut diġitali inkorporat. 

Id-definizzjoni ta’ servizz tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi jenħtieġ li 
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tneħħi l-ambigwitajiet osservati fl-

implementazzjoni tad-definizzjoni 

preċedenti u tippermetti applikazzjoni 

kkalibrata skont kull forniment tad-drittijiet 

u l-obbligi speċifiċi li hemm fil-qafas għat-

tipi differenti ta’ servizzi. L-ipproċessar 

tad-data personali mis-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi, kemm bħala 

remunerazzjoni jew mod ieħor, għandu 

jkun konformi mad-Direttiva 95/46/KE li 

se tinbidel bir-Regolament (UE) Nru 

2016/679 (Regolament Ġenerali dwar il-

Protezzjoni tad-Data) fil-25 ta' Mejju 

201823. 

_________________ _________________ 

23 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 

April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni 

fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data 

personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 

data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 

(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 

tad-Data); ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1. 

23 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-

persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 

data personali u dwar il-moviment liberu 

ta' tali data, u li jħassar id-

Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 

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

4.5.2016, p. 1 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Is-servizzi użati għall-għanijiet ta’ 

komunikazzjonijiet, u l-mezzi tekniċi tat-

twassil tagħhom, evolvew b’mod 

konsiderevoli. L-utenti finali dejjem aktar 

qed jibdlu t-telefonija tradizzjonali tal-vuċi, 

il-messaġġi testwali (SMS) u s-servizzi ta’ 

twassil tal-posta elettronika bis-servizzi 

online li jiffunzjonaw b’mod ekwivalenti 

(15) Is-servizzi użati għall-għanijiet ta’ 

komunikazzjonijiet, u l-mezzi tekniċi tat-

twassil tagħhom, evolvew b’mod 

konsiderevoli. L-utenti finali dejjem aktar 

qed jibdlu t-telefonija tradizzjonali tal-vuċi, 

il-messaġġi testwali (SMS) u s-servizzi ta’ 

twassil tal-posta elettronika bis-servizzi 

online li jiffunzjonaw b’mod ekwivalenti 
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bħalma huma Voice over IP, servizzi tal-

messaġġ u servizzi tal-email ibbażati fuq l-

internet. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali 

ikunu protetti b’mod effettiv u b’mod 

ugwali meta jużaw is-servizzi 

funzjonalment ekwivalenti, definizzjoni 

orjentata lejn il-futur tas-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi ma 

għandhiex tkun purament ibbażata fuq 

parametri tekniċi iżda pjuttost mibnija fuq 

approċċ funzjonali. L-ambitu tar-

regolamentazzjoni meħtieġa għandha 

adatta biex jintlaħqu dawn l-objettivi ta’ 

interess pubbliku. Filwaqt li “t-twassil ta’ 

sinjali” jibqa’ parametru importanti li 

jiddetermina s-servizzi li jaqgħu fil-kamp 

ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, id-

definizzjoni għandha tkopri wkoll servizzi 

oħrajn li jippermettu l-komunikazzjoni. 

Minn perspettiva tal-utent finali, dan 

mhux rilevanti jekk fornitur jibgħatx is-

sinjali hu stess jew jekk il-komunikazzjoni 

titwassal permezz tas-servizz tal-aċċess 

għall-internet. Għalhekk, id-definizzjoni 

emendata ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 

għandha tinkludu tliet tipi ta’ servizzi li 

jistgħu jidħlu parzjalment f’xulxin, 

jiġifieri, servizzi ta’ aċċess għall-internet 

skont id-definizzjoni fl-Artikolu 2(2) tar-

Regolament (UE) Nru 2015/2120, servizzi 

tal-komunikazzjonijiet interpersonali kif 

definiti f’din id-Direttiva, u s-servizzi li 

jikkonsistu kollha kemm huma jew 

prinċipalment fit-twassil ta’ sinjali. Id-

definizzjoni ta’ servizz tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi għandha 

tneħħi l-ambigwitajiet osservati fl-

implementazzjoni tad-definizzjoni 

preċedenti u tippermetti applikazzjoni 

kkalibrata skont kull forniment tad-drittijiet 

u l-obbligi speċifiċi li hemm fil-qafas għat-

tipi differenti ta’ servizzi. L-ipproċessar 

tad-dejta personali mis-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi, kemm bħala 

remunerazzjoni jew mod ieħor, għandu 

jkun konformi mad-Direttiva 95/46/KE li 

se tinbidel bir-Regolament (UE) Nru 

2016/679 (Regolament dwar il-Protezzjoni 

ta’ Dejta Ġenerali) fil-25 ta’ Mejju 201823 . 

bħalma huma Voice over IP, servizzi tal-

messaġġ u servizzi tal-email ibbażati fuq l-

internet. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali 

u d-drittijiet tagħhom ikunu protetti b’mod 

effettiv u b’mod ugwali meta jużaw is-

servizzi funzjonalment ekwivalenti, 

jenħtieġ li definizzjoni orjentata lejn il-

futur tas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 

elettroniċi ma tkunx purament ibbażata fuq 

parametri tekniċi iżda pjuttost mibnija fuq 

approċċ funzjonali. L-ambitu tar-

regolamentazzjoni meħtieġa jenħtieġ li 

jkun adatt biex jintlaħqu dawn l-objettivi 

ta’ interess pubbliku. Filwaqt li “t-twassil 

ta’ sinjali” jibqa’ parametru importanti li 

jiddetermina s-servizzi li jaqgħu fil-kamp 

ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, id-

definizzjoni jenħtieġ li tkopri wkoll 

servizzi oħrajn li jippermettu l-

komunikazzjoni. Mill-perspettiva tal-utent 

finali u l-protezzjoni tad-drittijiet 

tagħhom, mhux rilevanti jekk fornitur 

jibgħatx is-sinjali hu stess jew jekk il-

komunikazzjoni titwassalx permezz tas-

servizz tal-aċċess għall-internet. Għalhekk, 

id-definizzjoni emendata ta’ 

komunikazzjonijiet elettroniċi jenħtieġ li 

tinkludu tliet tipi ta’ servizzi li jistgħu 

jidħlu parzjalment f’xulxin, jiġifieri, 

servizzi ta’ aċċess għall-internet skont id-

definizzjoni fl-Artikolu 2(2) tar-

Regolament (UE) Nru 2015/2120, servizzi 

tal-komunikazzjonijiet interpersonali kif 

definiti f’din id-Direttiva, u s-servizzi li 

jikkonsistu kollha kemm huma jew 

prinċipalment fit-twassil ta’ sinjali. Id-

definizzjoni ta’ servizz tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi jenħtieġ li 

tneħħi l-ambigwitajiet osservati fl-

implementazzjoni tad-definizzjoni 

preċedenti u tippermetti applikazzjoni 

kkalibrata skont kull forniment tad-drittijiet 

u l-obbligi speċifiċi li hemm fil-qafas għat-

tipi differenti ta’ servizzi. L-ipproċessar 

tad-data personali mis-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi, kemm bħala 

remunerazzjoni jew mod ieħor, għandu 

jkun konformi mad-Direttiva 95/46/KE li 

se tinbidel bir-Regolament (UE) Nru 

2016/679 (Regolament dwar il-Protezzjoni 

ta’ Data Ġenerali) fil-25 ta' Mejju 201823. 
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__________________ 

23 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-

persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 

ta' data personali u dwar il-moviment 

liberu ta' tali data, u li jħassar id-

Direttiva 95/46/KE (ir-Regolament 

Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data); 

ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1. 

_________________  

23 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 

ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-

persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 

ta' data personali u dwar il-moviment 

liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 

95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-

Protezzjoni tad-Data); ĠU L 119, 

4.5.2016, p. 1. 

 

Or. en 

 

Emenda   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Is-servizzi użati għall-għanijiet ta’ 

komunikazzjonijiet, u l-mezzi tekniċi tat-

twassil tagħhom, evolvew b’mod 

konsiderevoli. L-utenti finali dejjem aktar 

qed jibdlu t-telefonija tradizzjonali tal-vuċi, 

il-messaġġi testwali (SMS) u s-servizzi ta’ 

twassil tal-posta elettronika bis-servizzi 

online li jiffunzjonaw b’mod ekwivalenti 

bħalma huma Voice over IP, servizzi tal-

messaġġ u servizzi tal-email ibbażati fuq l-

internet. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali 

ikunu protetti b’mod effettiv u b’mod 

ugwali meta jużaw is-servizzi 

funzjonalment ekwivalenti, definizzjoni 

orjentata lejn il-futur tas-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi ma 

għandhiex tkun purament ibbażata fuq 

(15) Is-servizzi użati għall-għanijiet ta’ 

komunikazzjonijiet, u l-mezzi tekniċi tat-

twassil tagħhom, evolvew b’mod 

konsiderevoli. L-utenti finali dejjem aktar 

qed jibdlu t-telefonija tradizzjonali tal-vuċi, 

il-messaġġi testwali (SMS) u s-servizzi ta’ 

twassil tal-posta elettronika bis-servizzi 

online li jiffunzjonaw b’mod ekwivalenti 

bħalma huma Voice over IP, servizzi tal-

messaġġ u servizzi tal-email ibbażati fuq l-

internet. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali 

jkunu protetti b’mod effettiv u b’mod 

ugwali meta jużaw is-servizzi 

funzjonalment ekwivalenti, jenħtieġ li 

definizzjoni orjentata lejn il-futur tas-

servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 

ma tkunx purament ibbażata fuq parametri 
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parametri tekniċi iżda pjuttost mibnija fuq 

approċċ funzjonali. L-ambitu tar-

regolamentazzjoni meħtieġa għandha 

adatta biex jintlaħqu dawn l-objettivi ta’ 

interess pubbliku. Filwaqt li “t-twassil ta’ 

sinjali” jibqa’ parametru importanti li 

jiddetermina s-servizzi li jaqgħu fil-kamp 

ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, id-

definizzjoni għandha tkopri wkoll servizzi 

oħrajn li jippermettu l-komunikazzjoni. 

Minn perspettiva tal-utent finali, dan mhux 

rilevanti jekk fornitur jibgħatx is-sinjali hu 

stess jew jekk il-komunikazzjoni titwassal 

permezz tas-servizz tal-aċċess għall-

internet. Għalhekk, id-definizzjoni 

emendata ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 

għandha tinkludu tliet tipi ta’ servizzi li 

jistgħu jidħlu parzjalment f’xulxin, 

jiġifieri, servizzi ta’ aċċess għall-internet 

skont id-definizzjoni fl-Artikolu 2(2) tar-

Regolament (UE) Nru 2015/2120, servizzi 

tal-komunikazzjonijiet interpersonali kif 

definiti f’din id-Direttiva, u s-servizzi li 

jikkonsistu kollha kemm huma jew 

prinċipalment fit-twassil ta’ sinjali. Id-

definizzjoni ta’ servizz tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi għandha 

tneħħi l-ambigwitajiet osservati fl-

implementazzjoni tad-definizzjoni 

preċedenti u tippermetti applikazzjoni 

kkalibrata skont kull forniment tad-drittijiet 

u l-obbligi speċifiċi li hemm fil-qafas għat-

tipi differenti ta’ servizzi. L-ipproċessar 

tad-dejta personali mis-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi, kemm bħala 

remunerazzjoni jew mod ieħor, għandu 

jkun konformi mad-Direttiva 95/46/KE li 

se tinbidel bir-Regolament (UE) Nru 

2016/679 (Regolament dwar il-Protezzjoni 

ta’ Dejta Ġenerali) fil-25 ta’ Mejju 201823 

. 

tekniċi iżda pjuttost mibnija fuq approċċ 

funzjonali. L-ambitu tar-regolamentazzjoni 

meħtieġa jenħtieġ li jkun adatt biex 

jintlaħqu dawn l-objettivi ta’ interess 

pubbliku. Filwaqt li “t-twassil ta’ sinjali” 

tippermetti l-inklużjoni tas-servizzi ta' 

trażmissjoni fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 

din id-Direttiva, id-definizzjoni jenħtieġ li 

tkopri wkoll servizzi oħrajn li jippermettu 

l-komunikazzjoni. Minn perspettiva tal-

utent finali, dan mhux rilevanti jekk 

fornitur jibgħatx is-sinjali hu stess jew jekk 

il-komunikazzjoni titwassal permezz tas-

servizz tal-aċċess għall-internet. Għalhekk, 

id-definizzjoni emendata ta’ 

komunikazzjonijiet elettroniċi jenħtieġ li 

tinkludu tliet tipi ta’ servizzi li jistgħu 

jidħlu parzjalment f’xulxin, jiġifieri, 

servizzi ta’ aċċess għall-internet skont id-

definizzjoni fl-Artikolu 2(2) tar-

Regolament (UE) Nru 2015/2120, servizzi 

tal-komunikazzjonijiet interpersonali kif 

definiti f’din id-Direttiva, u s-servizzi li 

jikkonsistu kollha kemm huma jew 

prinċipalment fit-twassil ta’ sinjali, fejn it-

tielet kategorija teskludi servizzi li 

jikkwalifikaw bħala servizzi ta' 

komunikazzjoni interpersonali kif definit 

fil-paragrafu (5) tal-Artikolu 2 tal-Kodiċi 

preżenti, servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni, kif definit fl-Artikolu 1 

tad-Direttiva 98/34/KE jew bħala servizzi 

li jipprovdu, jew li jeżerċitaw kontroll 

editorjali fuq kontenut trażmess permezz 

ta' servizzi u netwerks ta' 

komunikazzjonijiet elettroniċi. Id-

definizzjoni ta’ servizz tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi jenħtieġ li 

tneħħi l-ambigwitajiet osservati fl-

implementazzjoni tad-definizzjoni 

preċedenti u tippermetti applikazzjoni 

kkalibrata skont kull forniment tad-drittijiet 

u l-obbligi speċifiċi li hemm fil-qafas għat-

tipi differenti ta’ servizzi. L-ipproċessar 

tad-data personali mis-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi, kemm bħala 

remunerazzjoni jew mod ieħor, jenħtieġ li 

jkun konformi mad-Direttiva 95/46/KE li 

se tinbidel bir-Regolament (UE) Nru 

2016/679 (Regolament Ġenerali dwar il-

Protezzjoni tad-Data) fil-



AM\1122801MT.docx 33/158 PE602.947v01-00 

  MT 

25 ta' Mejju 201823. 

_________________ _________________ 

23 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 

April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni 

fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data 

personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 

data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 

(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 

tad-Data); ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1. 

23 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 

April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni 

fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data 

personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 

data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 

(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 

tad-Data); ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1 

Or. en 

 

Emenda   172 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Sabiex servizz jaqa’ taħt il-kamp ta’ 

applikazzjoni ta’ servizz tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi, dan għandu 

jkun ipprovdut b’mod normali fi skambju 

ta’ remunerazzjoni . Fl-ekonomija diġitali, 

il-parteċipanti tas-suq iqisu dejjem iktar l-

informazzjoni dwar l-utenti bħala xi ħaġa li 

fiha valur monetarju. Is-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi huma spiss 

fornuti għal eżekuzzjoni korrispettiva li 

mhix flus, pereżempju bl-għoti ta’ aċċess 

għal dejta personali jew dejta oħra. Il-

kunċett ta’ remunerazzjoni għandu 

għalhekk jinkludi sitwazzjonijiet fejn il-

fornitur ta’ talbiet tas-servizz u l-utent 

finali b’mod attiv jipprovdi dejta personali, 

bħall-isem u l-indirizz tal-email, jew dejta 

oħra direttament jew indirettament lill-

fornitur. Għandha wkoll tinkludi wkoll 

sitwazzjonijiet li fihom il-fornitur jiġbor 

informazzjoni mingħajr ma l-utent finali 

jforniha b’mod attiv, bħal dejta personali, 

inkluż l-indirizz tal-IP, jew informazzjoni 

oħra ġġenerata awtomatikament, bħal 

informazzjoni miġbura u trażmessa 

permezz ta’ cookie). F’konformità mal-

ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-

(16) Sabiex servizz jaqa’ taħt il-kamp ta’ 

applikazzjoni ta’ servizz tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi, dan għandu 

jkun ipprovdut b’mod normali fi skambju 

ta’ remunerazzjoni . Fl-ekonomija diġitali, 

il-parteċipanti tas-suq iqisu dejjem iktar l-

informazzjoni dwar l-utenti bħala xi ħaġa li 

fiha valur monetarju. Is-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi f'xi każijiet 

huma fornuti bl-għoti ta’ dejta personali 

fejn tali dejta tintuża lil hinn minn dak li 

huwa essenzjali għat-twettiq tal-kuntratt. 

Il-kunċett ta’ remunerazzjoni għalhekk 

jenħtieġ li jinkludi sitwazzjonijiet fejn il-

fornitur ta' servizz jitlob u l-utent finali 

jipprovdi dejta personali, direttament jew 

indirettament, li tintuża għal skop li ma 

jkunx neċessarju għat-twettiq tal-kuntratt. 

F'konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti 

tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar l-

Artikolu 57 tat-TFUE24, teżisti 

remunerazzjoni fit-tifsira tat-Trattat anki 

jekk il-fornitur tas-servizz jitħallas minn 

parti terza u mhux minn dak li jirċievi s-

servizz. Il-kunċett ta’ remunerazzjoni 

għalhekk jenħtieġ li ikopri wkoll 

sitwazzjonijiet fejn l-utent finali huwa 
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Unjoni Ewropea dwar l-Artikolu 57 tat-

TFUE24 , teżisti remunerazzjoni fit-tifsira 

tat-Trattat anki jekk il-fornitur tas-servizz 

jitħallas minn parti terza u mhux minn dak 

li jirċievi s-servizz. Il-kunċett ta’ 

remunerazzjoni għandhom għalhekk 

ikopru wkoll sitwazzjonijiet fejn l-utent 

finali huwa espost għal reklamar bħala 

kundizzjoni biex jinkiseb l-aċċess għas-

servizz, jew sitwazzjonijiet fejn il-fornitur 

tas-servizz irendi fi flus id-dejta personali 

li tkun inġabret. 

espost għal reklamar bħala kundizzjoni 

biex jinkiseb l-aċċess għas-servizz, jew 

sitwazzjonijiet fejn il-fornitur tas-servizz 

irendi fi flus id-dejta personali li tkun 

inġabret. 

_________________ _________________ 

24 Il-Kawża C-352/85 Bond van 

Adverteerders u Oħrajn vs l-Istat tal-Pajjiżi 

Baxxi, EU:C:1988:196. 

24 Il-Kawża C-352/85 Bond van 

Adverteerders u Oħrajn vs l-Istat tal-Pajjiżi 

Baxxi, EU:C:1988:196. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Servizzi tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali huma servizzi li jippermettu 

skambju interpersonali u interattiv ta’ 

informazzjoni, li jkompri servizzi 

tradizzjonali bħal telefonati bil-vuċi 

tradizzjonali bejn żewġ individwi, iżda 

jinkludi wkoll it-tipi kollha ta’ posta 

elettronika, servizzi ta’ messaġġi, jew 

group chats. Servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet interpersonali biss 

ikopru l-komunikazzjoni bejn finit, 

jiġifieri, mhux potenzjalment mingħajr 

limitu, numru ta’ persuni naturali li hu 

determinat minn dak li jibgħat il-

komunikazzjoni. Il-komunikazzjonijiet li 

jinvolvu persuni ġuridiċi għandhom ikunu 

(17) Servizzi tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali huma servizzi li jippermettu 

skambju interpersonali u interattiv ta’ 

informazzjoni. Servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet interpersonali biss 

ikopru l-komunikazzjoni bejn finit, 

jiġifieri, mhux potenzjalment mingħajr 

limitu, numru ta’ persuni naturali li hu 

determinat minn dak li jibgħat il-

komunikazzjoni. Il-komunikazzjonijiet li 

jinvolvu persuni ġuridiċi jenħtieġ li jkunu 

fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tad-

definizzjoni fejn persuni naturali jaġixxu 

f’isem dawk il-persuni ġuridiċi jew li jkunu 

involuti għall-anqas fuq naħa waħda tal-

komunikazzjoni. Komunikazzjoni 
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fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tad-

definizzjoni fejn persuni naturali jaġixxu 

f’isem dawk il-persuni ġuridiċi jew li jkunu 

involuti għall-anqas fuq naħa waħda tal-

komunikazzjoni. Komunikazzjoni 

interattivi tinvolvi li s-servizz jippermetti 

lil dak li jirċievi l-informazzjoni li jwieġeb. 

Servizzi li ma jissodisfawx dawn ir-

rekwiżiti, bħal xandir lineari, vidjow fuq 

talba, siti tal-Internet, netwerks soċjali, 

bloggijiet, jew skambju ta’ informazzjoni 

bejn il-magni, ma għandhomx jitqiesu 

bħala servizzi ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali. Taħt ċirkostanzi 

eċċezzjonali, servizz ma għandux jitqies 

bħala servizz ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali jekk il-komunikazzjoni 

interpersonali u interattiva hija 

karatteristika purament anċillari għal 

servizz ieħor u għal raġunijiet tekniċi 

oġġettivi ma jistax jintuża mingħajr dak is-

servizz prinċipali, u l-integrazzjoni tiegħu 

mhix mezz biex tiġi evitata l-applikabbiltà 

tar-regoli li jirregolaw is-servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet. Eżempju ta’ tali 

eċċezzjoni tista’ tkun, fil-prinċipju, kanal 

ta’ komunikazzjoni f’logħob online, li 

jiddependi fuq il-karatteristiċi tal-faċilità 

tal-komunikazzjoni tas-servizz. 

interattivi tinvolvi li s-servizz jippermetti 

lil dak li jirċievi l-informazzjoni li jwieġeb. 

Servizzi li ma jissodisfawx dawn ir-

rekwiżiti, bħal xandir lineari, vidjow fuq 

talba, siti tal-Internet, netwerks soċjali, 

bloggijiet, jew skambju ta’ informazzjoni 

bejn il-magni, jenħtieġ li ma jitqiesux 

bħala servizzi ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali. Taħt ċirkostanzi 

eċċezzjonali, servizz jenħtieġ li ma jitqiesx 

bħala servizz ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali jekk il-komunikazzjoni 

interpersonali u interattiva hija 

karatteristika purament anċillari għal 

servizz ieħor u għal raġunijiet tekniċi 

oġġettivi ma jistax jintuża mingħajr dak is-

servizz prinċipali, u l-integrazzjoni tiegħu 

mhix mezz biex tiġi evitata l-applikabbiltà 

tar-regoli li jirregolaw is-servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet. 

Eżempju ta’ tali eċċezzjoni tista’ tkun, fil-

prinċipju, kanal ta’ komunikazzjoni 

f’logħob online jew applikazzjonijiet 

għall-kondiviżjoni tad-dokumenti, skont 
il-karatteristiċi tal-faċilità tal-

komunikazzjoni tas-servizz. B'mod simili, 

sal-punt li servizz b'karatteristiċi multipli 

jkun fih element jew karatteristika ta' 

komunikazzjoni li (minħabba l-

partikolaritajiet proprja) jistgħu jitqiesu 

bħala servizz ta' komunikazzjoni 

interpersonali [li jista' jintuża waħdu], dik 

il-karattersitika jew l-element separabbli 

biss jenħtieġ li jiġi kkunsidrat bħala 

servizz ta' komunikazzjoni interpersonali. 

Or. en 

 

Emenda   174 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Servizzi tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali huma servizzi li jippermettu 

skambju interpersonali u interattiv ta’ 

(17) Servizzi tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali huma servizzi fejn l-iskop 

prinċipali tas-servizz ikun li jippermetti 
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informazzjoni, li jkompri servizzi 

tradizzjonali bħal telefonati bil-vuċi 

tradizzjonali bejn żewġ individwi, iżda 

jinkludi wkoll it-tipi kollha ta’ posta 

elettronika, servizzi ta’ messaġġi, jew 

group chats. Servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet interpersonali biss 

ikopru l-komunikazzjoni bejn finit, 

jiġifieri, mhux potenzjalment mingħajr 

limitu, numru ta’ persuni naturali li hu 

determinat minn dak li jibgħat il-

komunikazzjoni. Il-komunikazzjonijiet li 

jinvolvu persuni ġuridiċi għandhom ikunu 

fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tad-

definizzjoni fejn persuni naturali jaġixxu 

f’isem dawk il-persuni ġuridiċi jew li jkunu 

involuti għall-anqas fuq naħa waħda tal-

komunikazzjoni. Komunikazzjoni 

interattivi tinvolvi li s-servizz jippermetti 

lil dak li jirċievi l-informazzjoni li jwieġeb. 

Servizzi li ma jissodisfawx dawn ir-

rekwiżiti, bħal xandir lineari, vidjow fuq 

talba, siti tal-Internet, netwerks soċjali, 

bloggijiet, jew skambju ta’ informazzjoni 

bejn il-magni, ma għandhomx jitqiesu 

bħala servizzi ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali. Taħt ċirkostanzi 

eċċezzjonali, servizz ma għandux jitqies 

bħala servizz ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali jekk il-komunikazzjoni 

interpersonali u interattiva hija 

karatteristika purament anċillari għal 

servizz ieħor u għal raġunijiet tekniċi 

oġġettivi ma jistax jintuża mingħajr dak is-

servizz prinċipali, u l-integrazzjoni tiegħu 

mhix mezz biex tiġi evitata l-applikabbiltà 

tar-regoli li jirregolaw is-servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet. Eżempju ta’ tali 

eċċezzjoni tista’ tkun, fil-prinċipju, kanal 

ta’ komunikazzjoni f’logħob online, li 

jiddependi fuq il-karatteristiċi tal-faċilità 

tal-komunikazzjoni tas-servizz. 

skambju interpersonali u interattiv ta’ 

informazzjoni, li jkopru servizzi 

tradizzjonali bħal telefonati bil-vuċi 

tradizzjonali bejn żewġ individwi, iżda 

jinkludu wkoll servizzi ta’ messaġġi, jew 

group chats. Servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet interpersonali biss 

ikopru l-komunikazzjoni bejn finit, 

jiġifieri, mhux potenzjalment mingħajr 

limitu, numru ta’ persuni naturali li hu 

determinat minn dak li jibgħat il-

komunikazzjoni. Il-komunikazzjonijiet li 

jinvolvu persuni ġuridiċi jenħtieġ li jkunu 

fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tad-

definizzjoni fejn persuni naturali jaġixxu 

f’isem dawk il-persuni ġuridiċi jew li jkunu 

involuti għall-anqas fuq naħa waħda tal-

komunikazzjoni. Komunikazzjoni 

interattivi tinvolvi li s-servizz jippermetti 

lil dak li jirċievi l-informazzjoni li jwieġeb. 

Servizzi li ma jissodisfawx dawn ir-

rekwiżiti, bħal xandir lineari, vidjow fuq 

talba, siti tal-Internet, netwerks soċjali, 

bloggijiet, jew skambju ta’ informazzjoni 

bejn il-magni, jenħtieġ li ma jitqiesux 

bħala servizzi ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali. Jenħtieġ li servizz ma 

jitqiesx bħala servizz ta' 

komunikazzjonijiet interpersonali jekk il-

faċilità ta' komunikazzjoni interpersonali 

u interattiva ma tkunx l-iskop ewlieni tas-

servizz u, għal raġunijiet tekniċi oġġettivi, 

ma tkunx tista' tintuża mingħajr dak is-

servizz prinċipali, u l-integrazzjoni tagħha 

mhix mezz biex tiġi evitata l-applikabbiltà 

tar-regoli li jirregolaw is-servizzi ta' 

komunikazzjonijiet, minħabba li l-

applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din 

id-Direttiva ma tkunx proporzjonata mal-

livell ta' konnettività pprovdut b'dan is-

servizz. Eżempju ta’ tali eċċezzjoni tista’ 

tkun, fil-prinċipju, kanal ta’ 

komunikazzjoni f’logħob online, li 

jiddependi fuq il-karatteristiċi tal-faċilità 

tal-komunikazzjoni tas-servizz. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   175 

Michel Reimon 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Servizzi tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali huma servizzi li jippermettu 

skambju interpersonali u interattiv ta’ 

informazzjoni, li jkompri servizzi 

tradizzjonali bħal telefonati bil-vuċi 

tradizzjonali bejn żewġ individwi, iżda 

jinkludi wkoll it-tipi kollha ta’ posta 

elettronika, servizzi ta’ messaġġi, jew 

group chats. Servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet interpersonali biss 

ikopru l-komunikazzjoni bejn finit, 

jiġifieri, mhux potenzjalment mingħajr 

limitu, numru ta’ persuni naturali li hu 

determinat minn dak li jibgħat il-

komunikazzjoni. Il-komunikazzjonijiet li 

jinvolvu persuni ġuridiċi għandhom ikunu 

fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tad-

definizzjoni fejn persuni naturali jaġixxu 

f’isem dawk il-persuni ġuridiċi jew li jkunu 

involuti għall-anqas fuq naħa waħda tal-

komunikazzjoni. Komunikazzjoni 

interattivi tinvolvi li s-servizz jippermetti 

lil dak li jirċievi l-informazzjoni li jwieġeb. 

Servizzi li ma jissodisfawx dawn ir-

rekwiżiti, bħal xandir lineari, vidjow fuq 

talba, siti tal-Internet, netwerks soċjali, 

bloggijiet, jew skambju ta’ informazzjoni 

bejn il-magni, ma għandhomx jitqiesu 

bħala servizzi ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali. Taħt ċirkostanzi 

eċċezzjonali, servizz ma għandux jitqies 

bħala servizz ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali jekk il-komunikazzjoni 

interpersonali u interattiva hija 

(17) Servizzi tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali huma servizzi pprovduti 

b'rimunerazzjoni li jippermettu skambju 

interpersonali u interattiv ta’ 

informazzjoni, li jkopru servizzi 

tradizzjonali bħal telefonati bil-vuċi 

tradizzjonali bejn żewġ individwi, iżda 

jinkludu wkoll it-tipi kollha ta’ posta 

elettronika, servizzi ta’ messaġġi, jew 

group chats. Servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet interpersonali biss 

ikopru l-komunikazzjoni bejn finit, 

jiġifieri, mhux potenzjalment mingħajr 

limitu, numru ta’ persuni naturali li hu 

determinat minn dak li jibgħat il-

komunikazzjoni. Il-komunikazzjonijiet li 

jinvolvu persuni ġuridiċi jenħtieġ li jkunu 

fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tad-

definizzjoni fejn persuni naturali jaġixxu 

f’isem dawk il-persuni ġuridiċi jew li jkunu 

involuti għall-anqas fuq naħa waħda tal-

komunikazzjoni. Komunikazzjoni 

interattivi tinvolvi li s-servizz jippermetti 

lil dak li jirċievi l-informazzjoni li jwieġeb. 

Servizzi li ma jissodisfawx dawn ir-

rekwiżiti, bħal xandir lineari, vidjow fuq 

talba, siti tal-Internet, netwerks soċjali, 

bloggijiet, jew skambju ta’ informazzjoni 

bejn il-magni, jenħtieġ li ma jitqiesux 

bħala servizzi ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali. Taħt ċirkostanzi 

eċċezzjonali, servizz jenħtieġ li ma jitqiesx 

bħala servizz ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali jekk il-komunikazzjoni 
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karatteristika purament anċillari għal 

servizz ieħor u għal raġunijiet tekniċi 

oġġettivi ma jistax jintuża mingħajr dak is-

servizz prinċipali, u l-integrazzjoni tiegħu 

mhix mezz biex tiġi evitata l-applikabbiltà 

tar-regoli li jirregolaw is-servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet. Eżempju ta’ tali 

eċċezzjoni tista’ tkun, fil-prinċipju, kanal 

ta’ komunikazzjoni f’logħob online, li 

jiddependi fuq il-karatteristiċi tal-faċilità 

tal-komunikazzjoni tas-servizz. 

interpersonali u interattiva hija 

karatteristika purament anċillari għal 

servizz ieħor u għal raġunijiet tekniċi 

oġġettivi ma jistax jintuża mingħajr dak is-

servizz prinċipali, u l-integrazzjoni tiegħu 

mhix mezz biex tiġi evitata l-applikabbiltà 

tar-regoli li jirregolaw is-servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet. Eżempju ta’ tali 

eċċezzjoni tista’ tkun, fil-prinċipju, kanal 

ta’ komunikazzjoni f’logħob online, li 

jiddependi fuq il-karatteristiċi tal-faċilità 

tal-komunikazzjoni tas-servizz. 

Or. en 

 

Emenda   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Servizzi tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali huma servizzi li jippermettu 

skambju interpersonali u interattiv ta’ 

informazzjoni, li jkompri servizzi 

tradizzjonali bħal telefonati bil-vuċi 

tradizzjonali bejn żewġ individwi, iżda 

jinkludi wkoll it-tipi kollha ta’ posta 

elettronika, servizzi ta’ messaġġi, jew 

group chats. Servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet interpersonali biss 

ikopru l-komunikazzjoni bejn finit, 

jiġifieri, mhux potenzjalment mingħajr 

limitu, numru ta’ persuni naturali li hu 

determinat minn dak li jibgħat il-

komunikazzjoni. Il-komunikazzjonijiet li 

jinvolvu persuni ġuridiċi għandhom ikunu 

fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tad-

definizzjoni fejn persuni naturali jaġixxu 

f’isem dawk il-persuni ġuridiċi jew li jkunu 

involuti għall-anqas fuq naħa waħda tal-

komunikazzjoni. Komunikazzjoni 

interattivi tinvolvi li s-servizz jippermetti 

lil dak li jirċievi l-informazzjoni li jwieġeb. 

Servizzi li ma jissodisfawx dawn ir-

rekwiżiti, bħal xandir lineari, vidjow fuq 

talba, siti tal-Internet, netwerks soċjali, 

(17) Servizzi tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali huma servizzi li jippermettu 

skambju interpersonali u interattiv ta’ 

informazzjoni, li jkompri servizzi 

tradizzjonali bħal telefonati bil-vuċi 

tradizzjonali bejn żewġ individwi, iżda 

jinkludi wkoll it-tipi kollha ta’ posta 

elettronika, servizzi ta’ messaġġi, jew 

group chats. Servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet interpersonali biss 

ikopru l-komunikazzjoni bejn finit, 

jiġifieri, mhux potenzjalment mingħajr 

limitu, numru ta’ persuni naturali li hu 

determinat minn dak li jibgħat il-

komunikazzjoni. Il-komunikazzjonijiet li 

jinvolvu persuni ġuridiċi jenħtieġ li jkunu 

fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tad-

definizzjoni fejn persuni naturali jaġixxu 

f’isem dawk il-persuni ġuridiċi jew li jkunu 

involuti għall-anqas fuq naħa waħda tal-

komunikazzjoni. Komunikazzjoni 

interattivi tinvolvi li s-servizz jippermetti 

lil dak li jirċievi l-informazzjoni li jwieġeb. 

Servizzi li ma jissodisfawx dawn ir-

rekwiżiti, bħal xandir lineari, vidjow fuq 

talba, siti tal-Internet, netwerks soċjali, 
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bloggijiet, jew skambju ta’ informazzjoni 

bejn il-magni, ma għandhomx jitqiesu 

bħala servizzi ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali. Taħt ċirkostanzi 

eċċezzjonali, servizz ma għandux jitqies 

bħala servizz ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali jekk il-komunikazzjoni 

interpersonali u interattiva hija 

karatteristika purament anċillari għal 

servizz ieħor u għal raġunijiet tekniċi 

oġġettivi ma jistax jintuża mingħajr dak is-

servizz prinċipali, u l-integrazzjoni tiegħu 

mhix mezz biex tiġi evitata l-applikabbiltà 

tar-regoli li jirregolaw is-servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet. Eżempju ta’ tali 

eċċezzjoni tista’ tkun, fil-prinċipju, kanal 

ta’ komunikazzjoni f’logħob online, li 

jiddependi fuq il-karatteristiċi tal-faċilità 

tal-komunikazzjoni tas-servizz. 

bloggijiet, jew skambju ta’ informazzjoni 

bejn il-magni, jenħtieġ li ma jitqiesux 

bħala servizzi ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali. Taħt ċirkostanzi 

eċċezzjonali, jenħtieġ li servizz ma jitqiesx 

bħala servizz ta’ komunikazzjonijiet 

interpersonali jekk il-faċilità ta' 

komunikazzjoni interpersonali u interattiva 

hija karatteristika għal servizz ieħor u għal 

raġunijiet tekniċi oġġettivi ma tistax 

tintuża mingħajr dak is-servizz prinċipali, 

u l-integrazzjoni tagħha mhix mezz biex 

tiġi evitata l-applikabbiltà tar-regoli li 

jirregolaw is-servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet. Eżempju ta’ tali 

eċċezzjoni tista’ tkun, fil-prinċipju, kanal 

ta’ komunikazzjoni f’logħob online, li 

jiddependi fuq il-karatteristiċi tal-faċilità 

tal-komunikazzjoni tas-servizz. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tħassir għandu l-għan li jikkjarifika x'tip ta' servizzi jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' 

din id-Direttiva, sabiex jiġi limitat ir-riskju ta' inkonsistenza fl-applikazzjoni tagħha. 

 

Emenda   177 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Servizzi tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali li jużaw numri minn pjan 

tan-numerazzjoni telefonika nazzjonali u 

internazzjonali jaqbdu ma’ netwerk 

telefoniku pubbliku sswiċċjat (pakkett jew 

ċirkwit). Dawk is-servizzi tal-

komunikazzjonijiet interpersonali bbażati 

fuq in-numri jinkludu kemm is-servizzi li 

jiġu assenjati numri tal-utenti finali biex 

tiġi żgurata l-konnettività minn tarf sa tarf 

u s-servizzi li jippermettu lill-utenti finali 

jilħqu l-persuni li lilhom tali numri ġew 

assenjati. Is-sempliċi użu ta’ numru bħala 

identifikatur ma għandux jitqies bħala 

(18) Servizzi tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali li jużaw numri minn pjan 

tan-numerazzjoni telefonika nazzjonali u 

internazzjonali jaqbdu ma’ netwerk 

telefoniku pubbliku sswiċċjat (pakkett jew 

ċirkwit). Dawk is-servizzi tal-

komunikazzjonijiet interpersonali bbażati 

fuq in-numri jinkludu kemm is-servizzi li 

jiġu assenjati numri tal-utenti finali biex 

tiġi żgurata l-konnettività minn tarf sa tarf 

u s-servizzi li jippermettu lill-utenti finali 

jilħqu l-persuni li lilhom tali numri ġew 

assenjati. Is-sempliċi użu ta’ numru bħala 

identifikatur jenħtieġ li ma jitqiesx bħala 
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ekwivalenti għall-użu ta’ numru ta’ 

konnessjoni ma’ netwerk tat-telefon 

pubbliku ssiwiċċjat, u għalhekk, fih 

innifsu, ma għandux jitqies suffiċjenti biex 

jikkwalifika bħala servizz ibbażat fuq 

servizz tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali bbażati fuq in-numri. Is-

servizzi tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali indipendenti min-numri 

għandhom jiġu soġġetti biss għall-obbliġi, 

fejn l-interessi pubbliċi jeħtieġu l-

applikazzjoni ta’ obbligi regolatorji 

speċifiċi għat-tipi kollha ta’ servizzi tal-

komunikazzjonijiet, irrispettivament minn 

jekk dawn jużawx numri għall-forniment 

tas-servizz tagħhom jew le. Huwa 

ġġustifikat li s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet interpersonali bbażati 

fuq in-numri jitqiesu b’mod differenti, 

peress li dawn jipparteċipaw f’ekosistema 

interoperabbli pubblikament assigurata u 

għalhekk jibbenefikaw minnha. 

ekwivalenti għall-użu ta’ numru ta’ 

konnessjoni ma’ netwerk tat-telefon 

pubbliku ssiwiċċjat, u għalhekk, fih 

innifsu, jenħtieġ li ma jitqiesx suffiċjenti 

biex jikkwalifika bħala servizz ibbażat fuq 

servizz tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali bbażati fuq in-numri. Barra 

minn hekk, meta s-servizz ipprovdut ma 

jkunx jiddependi fuq l-infrastruttura 

tiegħu stess u għalhekk ma jkollux 

kontroll sostanzjali fuq in-netwerk użat 

biex tkun tista' ssir il-komunikazzjoni, l-

użu tan-numru jenħtieġ li wkoll jiġi 

kkunsidrat b'mod differenti minħabba li l-

obbligi ma jkunux proporzjonati mal-

kapaċità tagħhom li jagħtu servizz ta' 

ċerta kwalità; Is-servizzi tal-

komunikazzjonijiet interpersonali 

indipendenti min-numri jenħtieġ li jiġu 

soġġetti biss għall-obbliġi, meta l-interessi 

pubbliċi jeħtieġu l-applikazzjoni ta’ obbligi 

regolatorji speċifiċi għat-tipi kollha ta’ 

servizzi tal-komunikazzjonijiet, 

irrispettivament minn jekk dawn jużawx 

numri għall-forniment tas-servizz tagħhom 

jew le. Huwa ġġustifikat li s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet interpersonali bbażati 

fuq in-numri jitqiesu b’mod differenti, 

peress li dawn jipparteċipaw f’ekosistema 

interoperabbli pubblikament assigurata u 

għalhekk jibbenefikaw minnha. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Sabiex l-għanijiet politiċi tal-

Strateġija għal Suq Uniku Diġitali jirrendu 

(23) Sabiex l-għanijiet politiċi tal-

Strateġija għal Suq Uniku Diġitali jirrendu 
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ruħhom f’termini regolatorji, il-qafas 

għandu, barra t-tliet għanijiet primarji 

eżistenti li jippromwovi l-kompetizzjoni, 

is-suq intern u l-interessi tal-utent finali, 

jiġi segwit l-għan addizzjonali tal-

konnettività, artikulat fit-termini ta’ 

riżultati: aċċess wiesa’ għall-konnetività 

fissa u mobbli ta’ kapaċità għolja ħafna u l-

adozzjoni tagħha għaċ-ċittadini u n-negozji 

kollha tal-Unjoni abbażi ta’ prezz u għażla 

raġonevoli, bis-saħħa ta’ kompetizzjoni 

effettiva u ġusta, b’investiment effiċjenti u 

innovazzjoni miftuħa, b’użu effiċjenti tal-

ispettru, b’regoli komuni u approċċi 

regolatorji prevedibbli fis-suq intern u bir-

regoli speċifiċi meħtieġa biex jiġu 

ssalvagwardjati l-interessi taċ-ċittadini. 

Għall-Istati Membri, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħra u partijiet konċernati, li l-

għan tal-konnettività jirriżulta, minn naħa 

waħda, li jiġu mmirati n-netwerks u 

servizzi tal-ogħla kapaċità ekonomikament 

sostenibbli f’qasam partikolari, u min-naħa 

l-oħra li tikiseb il-koeżjoni territorjali, fis-

sens ta’ konverġenza fil-kapaċità 

disponibbli f’oqsma differenti. 

ruħhom f’termini regolatorji, il-qafas 

jenħtieġ li, barra t-tliet għanijiet primarji 

eżistenti li jippromwovi l-kompetizzjoni, 

is-suq intern u l-interessi tal-utent finali, 

isegwi l-għan addizzjonali tal-konnettività, 

artikulat fit-termini ta’ riżultati: aċċess 

wiesa’ għall-konnetività fissa u mobbli ta’ 

kapaċità għolja ħafna u l-adozzjoni tagħha 

għaċ-ċittadini u n-negozji kollha tal-Unjoni 

abbażi ta’ prezz u għażla raġonevoli, bis-

saħħa ta’ kompetizzjoni effettiva u ġusta, 

b’investiment effiċjenti u innovazzjoni 

miftuħa, b’użu effiċjenti tal-ispettru, 

b’regoli komuni u approċċi regolatorji 

prevedibbli fis-suq intern u bir-regoli 

speċifiċi meħtieġa biex jiġu 

ssalvagwardjati l-interessi taċ-ċittadini. L-

għanijiet politiċi kollha fformulati f'dan 

il-paragrafu jenħtieġ li jitqiesu ta' 

importanza ugwali. Għall-Istati Membri, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 

awtoritajiet kompetenti oħra u partijiet 

konċernati, li l-għan tal-konnettività 

jirriżulta, minn naħa waħda, li jiġu mmirati 

n-netwerks u servizzi tal-ogħla kapaċità 

ekonomikament sostenibbli f’qasam 

partikolari, u min-naħa l-oħra li tikiseb il-

koeżjoni territorjali, fis-sens ta’ 

konverġenza fil-kapaċità disponibbli 

f’oqsma differenti. Il-kompetizzjoni ġusta 

hija l-prekundizzjoni l-iktar importanti 

għall-investiment. L-għan huwa li tiġi 

żgurata infrastruttura ta' prestazzjoni 

għolja madwar l-Unjoni Ewropea. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

L-għanijiet ifformulati f'din nil-premessa huma ta' importanza ugwali. Il-kompetizzjoni ġusta 

biss tagħti spinta lill-investimenti u tiżviluppa l-infrastruttura. L-għan huwa li tiġi żgurata 

infrastruttura ta' prestazzjoni għolja madwar l-Unjoni Ewropea. 

 

Emenda   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Sabiex l-għanijiet politiċi tal-

Strateġija għal Suq Uniku Diġitali jirrendu 

ruħhom f’termini regolatorji, il-qafas 

għandu, barra t-tliet għanijiet primarji 

eżistenti li jippromwovi l-kompetizzjoni, 

is-suq intern u l-interessi tal-utent finali, 

jiġi segwit l-għan addizzjonali tal-

konnettività, artikulat fit-termini ta’ 

riżultati: aċċess wiesa’ għall-konnetività 

fissa u mobbli ta’ kapaċità għolja ħafna u l-

adozzjoni tagħha għaċ-ċittadini u n-negozji 

kollha tal-Unjoni abbażi ta’ prezz u għażla 

raġonevoli, bis-saħħa ta’ kompetizzjoni 

effettiva u ġusta, b’investiment effiċjenti u 

innovazzjoni miftuħa, b’użu effiċjenti tal-

ispettru, b’regoli komuni u approċċi 

regolatorji prevedibbli fis-suq intern u bir-

regoli speċifiċi meħtieġa biex jiġu 

ssalvagwardjati l-interessi taċ-ċittadini. 

Għall-Istati Membri, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħra u partijiet konċernati, li l-

għan tal-konnettività jirriżulta, minn naħa 

waħda, li jiġu mmirati n-netwerks u 

servizzi tal-ogħla kapaċità ekonomikament 

sostenibbli f’qasam partikolari, u min-naħa 

l-oħra li tikiseb il-koeżjoni territorjali, fis-

sens ta’ konverġenza fil-kapaċità 

disponibbli f’oqsma differenti. 

(23) Sabiex l-għanijiet politiċi tal-

Istrateġija għal Suq Uniku Diġitali jirrendu 

ruħhom f’termini regolatorji, il-qafas 

jenħtieġ li, barra t-tliet għanijiet primarji 

eżistenti li jippromwovi l-kompetizzjoni, 

is-suq intern u l-interessi tal-utent finali u 

taċ-ċittadini, isegwi l-għan addizzjonali 

tal-konnettività, artikulat f'termini ta' eżiti: 

aċċess wiesa’ għall-konnetività fissa u 

mobbli ta’ kapaċità għolja ħafna u l-

adozzjoni tagħha għaċ-ċittadini u n-negozji 

kollha tal-Unjoni abbażi ta’ prezz u għażla 

raġonevoli, bis-saħħa ta’ kompetizzjoni 

effettiva, sostenibbli u ġusta, b’investiment 

effiċjenti u innovazzjoni miftuħa, b’użu 

effiċjenti tal-ispettru, b’regoli komuni u 

approċċi regolatorji prevedibbli fis-suq 

intern u bir-regoli speċifiċi meħtieġa biex 

jiġu ssalvagwardjati l-interessi fit-tul taċ-

ċittadini. Għall-Istati Membri, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħra u l-partijiet konċernati, 

dak l-għan tal-konnettività ifisser, minn 

naħa waħda, li jiġu mmirati netwerks u 

servizzi tal-ogħla kapaċità ekonomikament 

sostenibbli f'qasam partikolari, u min-naħa 

l-oħra li tikiseb il-koeżjoni territorjali, fis-

sens ta' konverġenza fil-kapaċità 

disponibbli f'oqsma differenti, filwaqt li 

jiġi żgurat żvilupp ekonomiku fl-Ewropa 

appoġġjat bil-kompetittività tal-industrija 

Ewropea. 

Or. en 

 

Emenda   180 

Nadine Morano 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Sabiex l-għanijiet politiċi tal-

Strateġija għal Suq Uniku Diġitali jirrendu 

ruħhom f’termini regolatorji, il-qafas 

għandu, barra t-tliet għanijiet primarji 

(23) Sabiex l-għanijiet politiċi tal-

Strateġija għal Suq Uniku Diġitali jirrendu 

ruħhom f’termini regolatorji, il-qafas 

jenħtieġ li, barra t-tliet għanijiet primarji 



AM\1122801MT.docx 43/158 PE602.947v01-00 

  MT 

eżistenti li jippromwovi l-kompetizzjoni, 

is-suq intern u l-interessi tal-utent finali, 

jiġi segwit l-għan addizzjonali tal-

konnettività, artikulat fit-termini ta’ 

riżultati: aċċess wiesa’ għall-konnetività 

fissa u mobbli ta’ kapaċità għolja ħafna u l-

adozzjoni tagħha għaċ-ċittadini u n-negozji 

kollha tal-Unjoni abbażi ta’ prezz u għażla 

raġonevoli, bis-saħħa ta’ kompetizzjoni 

effettiva u ġusta, b’investiment effiċjenti u 

innovazzjoni miftuħa, b’użu effiċjenti tal-

ispettru, b’regoli komuni u approċċi 

regolatorji prevedibbli fis-suq intern u bir-

regoli speċifiċi meħtieġa biex jiġu 

ssalvagwardjati l-interessi taċ-ċittadini. 

Għall-Istati Membri, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħra u partijiet konċernati, li l-

għan tal-konnettività jirriżulta, minn naħa 

waħda, li jiġu mmirati n-netwerks u 

servizzi tal-ogħla kapaċità ekonomikament 

sostenibbli f’qasam partikolari, u min-naħa 

l-oħra li tikiseb il-koeżjoni territorjali, fis-

sens ta’ konverġenza fil-kapaċità 

disponibbli f’oqsma differenti. 

eżistenti li jippromwovi l-kompetizzjoni, 

is-suq intern u l-interessi tal-utent finali, 

isegwi l-għan addizzjonali tal-konnettività, 

artikulat fit-termini ta’ riżultati: aċċess 

wiesa’ għall-konnetività fissa u mobbli ta’ 

kapaċità għolja ħafna u l-adozzjoni tagħha 

għaċ-ċittadini u n-negozji kollha tal-

Unjoni, b'mod partikolari l-intrapriżi 

żgħar u medji, abbażi ta’ prezz u għażla 

raġonevoli, bis-saħħa ta’ kompetizzjoni 

effettiva u ġusta, b’investiment effiċjenti u 

innovazzjoni miftuħa, b’użu effiċjenti tal-

ispettru, b’regoli komuni u approċċi 

regolatorji prevedibbli fis-suq intern u bir-

regoli speċifiċi meħtieġa biex jiġu 

ssalvagwardjati l-interessi taċ-ċittadini. 

Għall-Istati Membri, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħra u partijiet konċernati, li l-

għan tal-konnettività jirriżulta, minn naħa 

waħda, li jiġu mmirati n-netwerks u 

servizzi tal-ogħla kapaċità ekonomikament 

sostenibbli f’qasam partikolari, u min-naħa 

l-oħra li tikiseb il-koeżjoni territorjali, fis-

sens ta’ konverġenza fil-kapaċità 

disponibbli f’oqsma differenti. 

Or. fr 

 

Emenda   181 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Sabiex l-għanijiet politiċi tal-

Strateġija għal Suq Uniku Diġitali jirrendu 

ruħhom f’termini regolatorji, il-qafas 

għandu, barra t-tliet għanijiet primarji 

eżistenti li jippromwovi l-kompetizzjoni, 

is-suq intern u l-interessi tal-utent finali, 

jiġi segwit l-għan addizzjonali tal-

konnettività, artikulat fit-termini ta’ 

riżultati: aċċess wiesa’ għall-konnetività 

fissa u mobbli ta’ kapaċità għolja ħafna u l-

adozzjoni tagħha għaċ-ċittadini u n-negozji 

kollha tal-Unjoni abbażi ta’ prezz u għażla 

(23) Sabiex l-għanijiet politiċi tal-

Strateġija għal Suq Uniku Diġitali jirrendu 

ruħhom f’termini regolatorji, il-qafas 

jenħtieġ li, barra t-tliet għanijiet primarji 

eżistenti li jippromwovi l-kompetizzjoni, 

is-suq intern u l-interessi tal-utent finali, 

isegwi l-għan addizzjonali tal-konnettività, 

artikulat fit-termini ta’ riżultati: 

investiment u aċċess wiesa’ għall-

konnetività fissa u mobbli ta’ kapaċità 

għolja ħafna u l-adozzjoni tagħha għaċ-

ċittadini u n-negozji kollha tal-Unjoni 
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raġonevoli, bis-saħħa ta’ kompetizzjoni 

effettiva u ġusta, b’investiment effiċjenti u 

innovazzjoni miftuħa, b’użu effiċjenti tal-

ispettru, b’regoli komuni u approċċi 

regolatorji prevedibbli fis-suq intern u bir-

regoli speċifiċi meħtieġa biex jiġu 

ssalvagwardjati l-interessi taċ-ċittadini. 

Għall-Istati Membri, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħra u partijiet konċernati, li l-

għan tal-konnettività jirriżulta, minn naħa 

waħda, li jiġu mmirati n-netwerks u 

servizzi tal-ogħla kapaċità ekonomikament 

sostenibbli f’qasam partikolari, u min-naħa 

l-oħra li tikiseb il-koeżjoni territorjali, fis-

sens ta’ konverġenza fil-kapaċità 

disponibbli f’oqsma differenti. 

abbażi ta’ prezz u għażla raġonevoli, bis-

saħħa ta’ kompetizzjoni effettiva u ġusta, 

b’investiment effiċjenti u innovazzjoni 

miftuħa, b’użu effiċjenti tal-ispettru, 

b’regoli komuni u approċċi regolatorji 

prevedibbli fis-suq intern u bir-regoli 

speċifiċi meħtieġa biex jiġu 

ssalvagwardjati l-interessi taċ-ċittadini. 

Għall-Istati Membri, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħra u partijiet konċernati, li l-

għan tal-konnettività jirriżulta, minn naħa 

waħda, li jiġu mmirati n-netwerks u 

servizzi tal-ogħla kapaċità ekonomikament 

sostenibbli f’qasam partikolari, u min-naħa 

l-oħra li tikiseb il-koeżjoni territorjali, fis-

sens ta’ konverġenza fil-kapaċità 

disponibbli f’oqsma differenti. 

Or. en 

 

Emenda   182 

Aldo Patriciello 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Sabiex l-għanijiet politiċi tal-

Strateġija għal Suq Uniku Diġitali jirrendu 

ruħhom f’termini regolatorji, il-qafas 

għandu, barra t-tliet għanijiet primarji 

eżistenti li jippromwovi l-kompetizzjoni, 

is-suq intern u l-interessi tal-utent finali, 

jiġi segwit l-għan addizzjonali tal-

konnettività, artikulat fit-termini ta’ 

riżultati: aċċess wiesa’ għall-konnetività 

fissa u mobbli ta’ kapaċità għolja ħafna u l-

adozzjoni tagħha għaċ-ċittadini u n-negozji 

kollha tal-Unjoni abbażi ta’ prezz u għażla 

raġonevoli, bis-saħħa ta’ kompetizzjoni 

effettiva u ġusta, b’investiment effiċjenti u 

innovazzjoni miftuħa, b’użu effiċjenti tal-

ispettru, b’regoli komuni u approċċi 

regolatorji prevedibbli fis-suq intern u bir-

regoli speċifiċi meħtieġa biex jiġu 

ssalvagwardjati l-interessi taċ-ċittadini. 

Għall-Istati Membri, l-awtoritajiet 

(23) Sabiex l-għanijiet politiċi tal-

Istrateġija għal Suq Uniku Diġitali jirrendu 

ruħhom f’termini regolatorji, il-qafas 

jenħtieġ li, b'mod parallel mal-għanijiet 
primarji eżistenti li jippromwovi l-

kompetizzjoni, is-suq intern u l-interessi 

tal-utent finali, isegwi l-għan addizzjonali 

tal-konnettività, artikulat f'termini ta’ eżiti: 

aċċess wiesa’ għall-konnetività fissa u 

mobbli ta’ kapaċità għolja ħafna u l-

adozzjoni tagħha għaċ-ċittadini u n-negozji 

kollha tal-Unjoni abbażi ta’ prezz u għażla 

raġonevoli, bis-saħħa ta’ kompetizzjoni 

effettiva u ġusta, b’investiment effiċjenti u 

innovazzjoni miftuħa, b’użu effiċjenti tal-

ispettru, b’regoli komuni u approċċi 

regolatorji prevedibbli fis-suq intern u bir-

regoli speċifiċi meħtieġa biex jiġu 

ssalvagwardjati l-interessi taċ-ċittadini. 

Għall-Istati Membri, l-awtoritajiet 
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regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħra u partijiet konċernati, li l-

għan tal-konnettività jirriżulta, minn naħa 

waħda, li jiġu mmirati n-netwerks u 

servizzi tal-ogħla kapaċità ekonomikament 

sostenibbli f’qasam partikolari, u min-naħa 

l-oħra li tikiseb il-koeżjoni territorjali, fis-

sens ta’ konverġenza fil-kapaċità 

disponibbli f’oqsma differenti. 

regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħra u partijiet konċernati, li l-

għan tal-konnettività jirriżulta, minn naħa 

waħda, li jiġu mmirati n-netwerks u 

servizzi tal-ogħla kapaċità ekonomikament 

sostenibbli f’qasam partikolari, u min-naħa 

l-oħra li tikiseb il-koeżjoni territorjali, fis-

sens ta’ konverġenza fil-kapaċità 

disponibbli f’oqsma differenti. 

Or. it 

 

Emenda   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 24 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Il-prinċipju li l-Istati Membri 

għandhom japplikaw il-liġi tal-UE b’mod 

teknoloġikament newtrali , jiġifieri li 

awtorità regolatorja nazzjonali jew awtorità 

kompetenti oħra la jimponu u lanqas 

jiddiskriminaw favur l-użu ta’ xi tip 

partikolari ta’ teknoloġija, ma jżommx 

milli jittieħdu l-passi xierqa biex jiġu 

promossi ċerti servizzi speċifiċi meta dan 

ikun ġustifikat ħalli jintlaħqu l-għanijiet 

tal-qafas regolatorju, bħal pereżempju 

għat-televiżjoni diġitali bħala mezz biex 

tiżdied l-effiċjenza tal-ispettru. Barra minn 

jekk, din ma tipprekludix milli titqies li 

ċerti midja ta’ trażmissjoni għandhom 

karatteristiċi fiżiċi u arkitettoniċi li jistgħu 

jkunu superjuri f’termini ta’ kwalità tas-

servizz, kapaċità, spiża tal-mantiniment, 

effiċjenza fl-enerġija, flessibilità tal-

ġestjoni, affidabilità, robustezza u 

skalabbiltà, u fl-aħħar mill-aħħar f’termini 

ta’ prestazzjoni, li jistgħu jiġu riflessi 

f’azzjonijiet meħuda bil-ħsieb biex 

jintlaħqu għanijiet regolatorji varji. 

(24) Il-prinċipju li l-Istati Membri 

jenħtieġ li japplikaw il-liġi tal-UE b’mod 

teknoloġikament newtrali , jiġifieri li 

awtorità regolatorja nazzjonali jew awtorità 

kompetenti oħra la timponi u lanqas 

tiddiskrimina favur l-użu ta’ xi tip 

partikolari ta’ teknoloġija, ma jżommx 

milli jittieħdu l-passi xierqa biex jiġu 

promossi ċerti servizzi speċifiċi meta dan 

ikun ġustifikat ħalli jintlaħqu l-għanijiet 

tal-qafas regolatorju , bħal pereżempju 

għat-televiżjoni diġitali bħala mezz biex 

tiżdied l-effiċjenza tal-ispettru, jew 

ġeneralment il-migrazzjoni lejn servizzi 

msaħħa bħala mezz biex tiżdied is-

sodisfazzjon tal-konsumaturi. Barra minn 

jekk, din ma tipprekludix milli titqies li 

ċerti midja ta’ trażmissjoni għandhom 

karatteristiċi fiżiċi u arkitettoniċi li jistgħu 

jkunu superjuri f’termini ta’ kwalità tas-

servizz, kapaċità, spiża tal-mantiniment, 

effiċjenza fl-enerġija, flessibilità tal-

ġestjoni, affidabilità, robustezza u 

skalabbiltà, u fl-aħħar mill-aħħar f’termini 

ta’ prestazzjoni, li jistgħu jiġu riflessi 

f’azzjonijiet meħuda bil-ħsieb biex 

jintlaħqu għanijiet regolatorji varji. 
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Emenda   184 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 27 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Hu meħtieġ li jingħataw inċentivi 

xierqa għall-investiment f’netwerks ġodda 

b’kapaċità kbira ħafna li jappoġġaw l-

innovazzjoni f’servizzi tal-internet mimlija 

kontenut u li jsaħħu l-kompetittività 

internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Tali 

netwerks għandhom potenzjal enormi biex 

iwasslu benefiċċji lill-konsumaturi u lin-

negozji fl-Unjoni Ewropea kollha. Huwa 

għalhekk vitali li jkun promoss l-

investiment sostenibbli fl-iżvilupp ta’ dawn 

in-netwerks ġodda, filwaqt li tiġi 

salvagwardjata l-kompetizzjoni u mkabbra 

l-għażla tal-konsumatur permezz ta’ 

prevedibbiltà u konsistenza regolatorji. 

(27) Hu meħtieġ li jingħataw inċentivi 

xierqa għall-investiment f’netwerks ġodda 

b’kapaċità kbira ħafna li jappoġġaw l-

innovazzjoni f’servizzi tal-internet mimlija 

kontenut u li jsaħħu l-kompetittività 

internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Tali 

netwerks għandhom potenzjal enormi biex 

iwasslu benefiċċji lill-konsumaturi u lin-

negozji fl-Unjoni Ewropea kollha. Huwa 

għalhekk vitali li jkun promoss l-

investiment sostenibbli fl-iżvilupp ta’ dawn 

in-netwerks ġodda, filwaqt li tiġi 

salvagwardjata l-kompetizzjoni fit-tul, 

peress li għad fadal restrinġiment u 

ostakoli fiżiċi għad-dħul fil-livell ta' 

infrastruttura, u titkabbar l-għażla tal-

konsumatur permezz ta’ prevedibbiltà u 

konsistenza regolatorji. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 28 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) L-għan huwa li progressivament 

jitnaqqsu r-regoli speċifiċi ex-ante tas-

settur hekk kif tiżviluppa l-kompetizzjoni 

fis-suq u, finalment, li l-komunikazzjoni 

(28) L-għan huwa li progressivament 

jitnaqqsu r-regoli speċifiċi ex-ante tas-

settur hekk kif tiżviluppa l-kompetizzjoni 

fis-suq u, finalment, li l-komunikazzjoni 
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elettronika tkun regolata biss mil-liġi dwar 

il-kompetizzjoni. Meta wieħed iqis li s-

swieq għal komunikazzjoni elettronika 

wrew dinamiċi kompetittivi qawwija fis-

snin riċenti, huwa essenzjali li obbligi 

regolatorji ex-ante għandhom jiġu imposti 

biss fejn m’hemm l-ebda kompetizzjoni 

effettiva u sostenibbli fuq is-swieq bl-

imnut konċernati. 

elettronika tkun regolata biss mil-liġi dwar 

il-kompetizzjoni. Meta wieħed iqis li s-

swieq għal komunikazzjoni elettronika 

wrew dinamiċi kompetittivi qawwija fis-

snin riċenti, huwa essenzjali li obbligi 

regolatorji ex-ante jiġu imposti biss fejn 

m'hemm l-ebda kompetizzjoni fit-tul 

effettiva u sostenibbli fuq is-swieq 

relevanti konċernati. Minkejja dan, peress 

li s-swieq għall-komunikazzjonijiet 

elettroniċi fl-Ewropa għadhom fil-parti l-

kbira magħmula minn operaturi integrati 

vertikalment li jistgħu jużaw id-

dominanza tagħhom fis-suq bl-imnut 

sabiex ikomplu jżidu d-dominanza 

tagħhom fis-swieq tal-konsumaturi, il-

kompetizzjoni fit-tul fil-livell tas-swieq tal-

konsumaturi jenħtieġ li tiġi żgurata bit-

tneħħija tal-ostakoli għad-dħul eżistenti 

fil-livell ta' infrastruttura. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 33 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Skont il-prinċipju tas-separazzjoni 

tal-funzjonijiet regolatorji u operazzjonali, 

l-Istati Membri għandhom jiggarantixxu l-

indipendenza tal-awtorità nazzjonali 

regolatorji u awtoritajiet kompetenti oħra 

bil-ħsieb li jiżguraw l-imparzjalità tad-

deċiżjonijiet tagħhom. Il-ħtieġa tal-

indipendenza hija mingħajr preġudizzju 

għall-awtonomija istituzzjonali u l-

obbligazzjonijiet kostituzzjonali tal-Istati 

Membri jew tal-prinċipju ta' newtralità fir-

rigward tar-regoli fl-Istati Membri li 

jirregolaw is-sistema tas-sidien tal-

(33) Skont il-prinċipju tas-separazzjoni 

tal-funzjonijiet regolatorji u operazzjonali, 

l-Istati Membri jenħtieġ li jiggarantixxu l-

indipendenza tal-awtorità nazzjonali 

regolatorji u awtoritajiet kompetenti oħra, 

inkluż mill-gvernijiet rispettivi, bil-ħsieb li 

jiżguraw l-imparzjalità tad-deċiżjonijiet 

tagħhom. Il-ħtieġa tal-indipendenza hija 

mingħajr preġudizzju għall-awtonomija 

istituzzjonali u l-obbligazzjonijiet 

kostituzzjonali tal-Istati Membri jew tal-

prinċipju ta' newtralità fir-rigward tar-

regoli fl-Istati Membri li jirregolaw is-
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proprjetà preskritta fl-Artikolu 295 tat-

Trattat. L-awtoritajiet nazzjonali regolatorji 

u awtoritajiet kompetenti oħra għandhom 

ikunu fil-pussess tar-riżorsi kollha 

meħtieġa, fir-rigward tan-numru ta' 

impjegati, kapaċità, u mezzi finanzjarji, 

għat-twettieq tax-xogħol tagħhom. 

sistema tas-sidien tal-proprjetà preskritta 

fl-Artikolu 295 tat-Trattat. L-awtoritajiet 

nazzjonali regolatorji u awtoritajiet 

kompetenti oħra jenħtieġ li jkunu fil-

pussess tar-riżorsi kollha meħtieġa, fir-

rigward tan-numru ta' impjegati, kapaċità, 

u mezzi finanzjarji, għat-twettieq tax-

xogħol tagħhom. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 36 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) Hemm bżonn li tissaħħaħ aktar l-

indipendenza tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali biex tiġi żgurata l-kapaċità tal-

kap u l-membri li ma jiġux influwenzati 

minn pressjoni esterna, billi jingħataw il-

kwalifiki minimi ta’ ħatra, u limitu ta’ 

żmien minimu għall-mandat tagħhom. 

Barra minn hekk, il-limitazzjoni tal-

possibbiltà li jiġġedded aktar minn darba l-

mandat tagħhom u l-ħtieġa għal skema 

adegwata ta’ rotazzjoni għall-bord u l-

ogħla maniġment tindirizza r-riskju tal-

manipulazzjoni tar-regolatur, tiġi żgurata l-

kontinwità u tissaħħaħ l-indipendenza. 

(36) Hemm bżonn li tissaħħaħ aktar l-

indipendenza tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali biex tiġi żgurata l-kapaċità tal-

kap u l-membri li ma jiġux influwenzati 

minn pressjoni esterna, billi jingħataw il-

kwalifiki minimi ta’ ħatra, u limitu ta’ 

żmien minimu għall-mandat tagħhom. 

Barra minn hekk, il-limitazzjoni tal-

possibbiltà li jiġġedded aktar minn darba l-

mandat tagħhom u l-ħtieġa għal skema 

adegwata ta’ rotazzjoni għall-bord u l-

ogħla maniġment tindirizza r-riskju tal-

manipulazzjoni tar-regolatur, tiġi żgurata l-

kontinwità u tissaħħaħ l-indipendenza. 

Għal dak il-għan, l-Istati Membri jenħtieġ 

li jiżguraw ukoll li l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jkunu legalment 

distinti u funzjonalment indipendenti 

mill-industrija u l-gvern fis-sens li la 

jfittxu u lanqas jieħdu istruzzjonijiet minn 

xi korp, li huma joperaw b'mod 

trasparenti u responsabbli bi qbil mad-

dritt tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali u li 

jkollhom biżżejjed setgħat. 
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Emenda   188 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 40 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(40) Il-benefiċċji tas-suq uniku lill-

fornituri tas-servizz u l-utenti finali jistgħu 

jinkisbu l-aħjar b'awtorizzazzjoni ġenerali 

tan-netwerks u tas-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi għajr għas-

servizzi tal- komunikazzjonijiet 

interpersonali indipendenti min-numri, 

mingħajr ma tkun meħtieġa xi deċiżjoni 

espliċita jew xi att amministrattiv mill-

awtorità regolatorja nazzjonali u billi kull 

ħtieġa proċedurali tkun limitata għal 

notifikazzjoni dikjaratorja biss. Fejn l-

Istati Membri jeħtieġu notifikazzjoni mill-

fornituri ta' netwerks jew ta' servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet elettroniċi meta jibdew 

l-attivitajiet tagħhom, din in-notifika 

għandha tiġi ppreżentata lill-BEREC li 

taġixxi bħala punt ta’ kuntatt uniku. Din 

in-notifika ma għandhiex tinvolvi spiża 

amministrattiva għall-fornituri u tista’ ssir 

disponibbli permezz ta’ punt ta’ dħul fuq 

il-websajt tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali. Il-BEREC għandu jgħaddi fil-

ħin in-notifiki lill-awtorità regolatorja 

nazzjonali fl-Istati Membri kollha li fihom 

il-fornituri tan-netwerks jew is-servizzi tal-

komunikazzjonjiet elettroniċi għandhom il-

ħsieb li jipprovdu netwerks jew servizzi 

tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. L-Istati 

Membri jistgħu wkoll jitolbu prova li n-

notifika tkun saret permezz ta' xi konferma 

tar-riċevuta postali jew elettronika 

legalment rikonoxxuta tan-notifikazzjoni 

lill-BEREC. Fi kwalunkwe każ, tali 

konferma ma għandhiex tikkonsisti minn 

jew tirrikjedi att amministrattiv mill-

awtorità regolatorja nazzjonali, jew 

kwalunkwe awtorità oħra . 

(40) Il-benefiċċji tas-suq uniku lill-

fornituri tas-servizz u l-utenti finali jistgħu 

jinkisbu l-aħjar b'awtorizzazzjoni ġenerali 

tan-netwerks u tas-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi għajr għas-

servizzi tal- komunikazzjonijiet 

interpersonali indipendenti min-numri, 

mingħajr ma tkun meħtieġa xi deċiżjoni 

espliċita jew xi att amministrattiv mill-

awtorità regolatorja nazzjonali u billi kull 

ħtieġa proċedurali tkun limitata għal 

notifikazzjoni dikjaratorja biss. Meta l-

Istati Membri jeħtieġu notifikazzjoni mill-

fornituri ta' netwerks jew ta' servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet elettroniċi meta jibdew 

l-attivitajiet tagħhom, jenħtieġ li tiġi 

ppreżentata notifika unika lill-BEREC li 

jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt uniku. 

Jenħtieġ li din in-notifika ma tinvolvix 

spiża amministrattiva għall-fornituri u 

jenħtieġ li ssir disponibbli permezz ta’ 

punt ta’ dħul fuq il-websajt tal-BEREC. Il-

BEREC jenħtieġ li jgħaddi fil-ħin in-

notifiki lill-awtorità regolatorja nazzjonali 

fl-Istati Membri kollha li fihom il-fornituri 

tan-netwerks jew is-servizzi tal-

komunikazzjonjiet elettroniċi għandhom il-

ħsieb li jipprovdu netwerks jew servizzi 

tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. L-Istati 

Membri jistgħu wkoll jitolbu prova li n-

notifika tkun saret permezz ta' xi konferma 

tar-riċevuta postali jew elettronika 

legalment rikonoxxuta tan-notifikazzjoni 

lill-BEREC. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li 

tali konferma ma tkunx tikkonsisti minn 

jew tirrikjedi att amministrattiv mill-

awtorità regolatorja nazzjonali, jew 

kwalunkwe awtorità oħra. 
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Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 41 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(41) In-notifika lill-BEREC għandha 

tinkludi dikjarazzjoni sempliċi tal-

intenzjoni tal-fornitur li jibda l-forniment 

tan-netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi. Fornitur 

jista’ jintalab biss li jakkumpanja tali 

dikjarazzjoni bl-informazzjoni stabbilita fl-

Artikolu 12 ta’ din id-Direttiva. L-Istati 

Membri ma għandhomx jimponu rekwiżiti 

ta’ notifika addizzjonali jew separati. 

(41) In-notifika lill-BEREC jenħtieġ li 

tinkludi dikjarazzjoni sempliċi tal-

intenzjoni tal-fornitur li jibda l-forniment 

tan-netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi. Fornitur 

jista’ jintalab biss li jakkumpanja tali 

dikjarazzjoni bl-informazzjoni stabbilita fl-

Artikolu 12 ta’ din id-Direttiva. Jenħtieġ li 

tkun imfassla sabiex tiffaċilita l-

implimentazzjoni konsistenti ta' din id-

Direttiva kif ukoll sabiex tipprovdi l-

għarfien tas-suq l-iktar relevanti lill-

BEREC u lill-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma 

jimponux rekwiżit ta’ notifika addizzjonali 

jew separat. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

In-notifika lill-BEREC jenħtieġ li tiffaċilita s-suq intern u tgħin sabiex tiġi ffaċilitata l-

implimentazzjoni konsistenti ta' din id-direttiva. 

 

Emenda   190 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 42 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(42) Kuntrarju għal kategoriji oħra tan-

netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi kif definiti 

f’din id-Direttiva, is-servizzi tal-

komunikazzjonijiet interpersonali 

indipendenti min-numri ma jibbenefikawx 

mill-użu tar-riżorsi pubbliċi ta’ 

numerazzjoni u ma jipparteċipawx 

f’ekosistema interoperabbli pubblikament 

assigurata. Għalhekk mhuwiex xieraq li 

dawn it-tipi ta’ servizzi jiġu suġġetti għar-

reġim ta’ awtorizzazzjoni ġenerali 

(42) Kuntrarju għal kategoriji oħra tan-

netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi kif definiti 

f’din id-Direttiva, is-servizzi tal-

komunikazzjonijiet interpersonali 

indipendenti min-numri ma jibbenefikawx 

mill-użu tar-riżorsi pubbliċi ta’ 

numerazzjoni u ma jipparteċipawx 

f’ekosistema interoperabbli pubblikament 

assigurata. Għalhekk mhuwiex xieraq li 

dawn it-tipi ta’ servizzi jiġu suġġetti għar-

reġim ta’ awtorizzazzjoni ġenerali. 

Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Istati Membri 

ma jimponux rekwiżit ta' awtorizzazzjoni 

minn qabel jew kwalunkwe rekwiżit 

ekwivalenti ieħor fuq tali servizzi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   191 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 47a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (47a) Il-fornituri ta' servizzi ta' 

komunikazzjoni elettronika li joperaw 

f'iktar minn Stat Membru wieħed xorta 

għadhom suġġetti għal regoli, rekwiżiti u 

obbligi ta' rapportar ddifferenti minkejja 

li għandhom il-libertà li jipprovdu servizzi 

u netwerks ta' komunikazzjonijiet 

elettroniċi fi kwalunkwe post fl-Ewropa, u 

dan ixekkel l-iżvilupp u t-tkabbir tas-suq 

intern għall-komunikazzjonijiet 

elettroniċi. Għalhekk jenħtieġ li jkun 

possibbli li tali fornituri jingħataw 

awtorizzazzjoni ġenerali waħda mill-Istat 

Membru li jkun indikat fuq in-notifika 

tagħhom bħala l-istabbiliment prinċipali 

tal-fornitur fl-UE. L-awtorizzazzjoni 

ġenerali unika jenħtieġ li tinkludi l-
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kundizzjonijiet speċifiċi li japplikaw fl-

Istati Membri differenti fejn jitwettqu l-

operazzjonijiet sabiex tiġi żgurata l-

konformità tal-fornitur tas-servizz mal-

liġijiet relevanti kollha. Jenħtieġ li l-

BEREC jiffaċilita l-koordinazzjoni u l-

iskambju ta' informazzjoni sabiex tiġi 

żgurata l-konformità tal-fornitur tas-

servizz mad-dritt nazzjonali u tal-Unjoni. 

Il-fornituri ta' servizzi ta' komunikazzjoni 

elettronika xorta jkollhom jiksbu 

awtorizzazzjonijiet speċifiċi għad-drittijiet 

ta' użu tan-numri, tal-ispettru tar-radju u 

għad-drittijiet biex jistallaw il-faċilitajiet. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu ffaċilitati l-għoti ta' servizzi transkonfinali u l-fluss liberu tad-dejta, hemm il-

ħtieġa li jitnaqqas il-piż amministrattiv li l-impriżi jridu jħabbtu wiċċhom miegħu għax 

bħalissa qed jiffaċċjaw rekwiżiti differenti f'formati differenti minn 28 amministrazzjoni 

differenti, għalkemm jipprovdu servizzi li teknoloġikament ma jiddependux fuq il-fruntieri. 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 53 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(53) L-Istati Membri jistgħu jkunu 

meħtieġa li jemendaw id-drittijiet, 

kondizzjonijiet, proċeduri, ħlasijiet u 

tariffi li jirrelataw mal-awtorizzazzjonijiet 

ġenerali u d-drittijiet ta' użu fejn dan ikun 

oġġettivament ġustifikat. Dak it-tibdil 

għandu jiġi debitament notifikat lill-

partijiet kollha interessati fi żmien 

biżżejjed, li jagħtihom opportunità 

adegwata li jagħtu l-opinjoni tagħhom 

dwar kull emenda bħal dawk. Filwaqt li 

jittieħed kont tal-bżonn li tiġi żgurata ċ-

ċertezza legali u li tiġi promossa l-

prevedibbiltà, kwalunkwe restrizzjoni jew 

irtirar tad-drittijiet eżistenti tal-użu għall-

(53) L-ispettru tar-radju huwa riżorsa 

skarsa li tappartjeni lill-Istati Membri u 

tali ħtiġijiet u seċifitajiet nazzjonali jridu 

jiġu rispettati fir-rigward tal-ġestjoni u l-

assenjazzjoni, kif innutat mill-

Kummissjoni; l-iżvilupp ta' għodda 

mmirati biex jiffaċilitaw it-tixrid tal-aħjar 

prattiki u tal-esperjenzi bejn l-Istati 

Membri jenħtieġ li jitqies bħala xi ħaġa 

mixtieqa. 
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ispettru tar-radju, jew biex jiġu stallati l-

faċilitajiet, għandhom ikunu suġġetti għal 

proċeduri prevedibbli u trasparenti; 

għalhekk jistgħu jiġu imposti rekwiżiti 

aktar stretti jew mekkaniżmu ta’ notifika 

meta d-drittijiet tal-użu ġew assenjati 

skont proċeduri kompetittivi jew 

komparattivi. Proċeduri mhux meħtieġa 

għandhom ikunu evitati f’każ ta’ emendi 

minuri fid-drittijiet eżistenti biex jiġu 

stallati l-faċilitajiet jew għall-użu tal-

ispettru meta tali emendi ma għandhomx 

impatt fuq l-interessi tal-partijiet terzi. Il-

bidla fl-użu tal-ispettru bħala riżultat tal-

applikazzjoni tal-prinċipji tan-newtralità 

tas-servizz u tat-teknoloġija ma għandhiex 

titqies bħala ġustifikazzjoni suffiċjenti 

għall-irtirar tad-drittijiet peress li ma 

tikkostitwixxix l-għoti ta’ dritt ġdid. 

Or. en 

 

Emenda   193 

Michał Boni 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 53 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(53) L-Istati Membri jistgħu jkunu 

meħtieġa li jemendaw id-drittijiet, 

kondizzjonijiet, proċeduri, ħlasijiet u tariffi 

li jirrelataw mal-awtorizzazzjonijiet 

ġenerali u d-drittijiet ta' użu fejn dan ikun 

oġġettivament ġustifikat. Dak it-tibdil 

għandu jiġi debitament notifikat lill-

partijiet kollha interessati fi żmien 

biżżejjed, li jagħtihom opportunità 

adegwata li jagħtu l-opinjoni tagħhom 

dwar kull emenda bħal dawk. Filwaqt li 

jittieħed kont tal-bżonn li tiġi żgurata ċ-

ċertezza legali u li tiġi promossa l-

prevedibbiltà, kwalunkwe restrizzjoni jew 

irtirar tad-drittijiet eżistenti tal-użu għall-

ispettru tar-radju, jew biex jiġu stallati l-

faċilitajiet, għandhom ikunu suġġetti għal 

proċeduri prevedibbli u trasparenti; 

għalhekk jistgħu jiġu imposti rekwiżiti 

(53) L-Istati Membri jistgħu jkunu 

meħtieġa li jemendaw id-drittijiet, 

kondizzjonijiet, proċeduri, ħlasijiet u tariffi 

li jirrelataw mal-awtorizzazzjonijiet 

ġenerali u d-drittijiet ta' użu fejn dan ikun 

oġġettivament ġustifikat. Dak it-tibdil 

għandu jiġi debitament notifikat lill-

partijiet kollha interessati fi żmien 

biżżejjed, li jagħtihom opportunità 

adegwata li jagħtu l-opinjoni tagħhom 

dwar kull emenda bħal dawk. Filwaqt li 

jittieħed kont tal-bżonn li tiġi żgurata ċ-

ċertezza legali u li tiġi promossa l-

prevedibbiltà, kwalunkwe restrizzjoni jew 

irtirar tad-drittijiet eżistenti tal-użu għall-

ispettru tar-radju, jew biex jiġu stallati l-

faċilitajiet, għandhom ikunu suġġetti għal 

proċeduri prevedibbli u trasparenti; 

għalhekk jistgħu jiġu imposti rekwiżiti 
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aktar stretti jew mekkaniżmu ta’ notifika 

meta d-drittijiet tal-użu ġew assenjati skont 

proċeduri kompetittivi jew komparattivi. 

Proċeduri mhux meħtieġa għandhom ikunu 

evitati f’każ ta’ emendi minuri fid-drittijiet 

eżistenti biex jiġu stallati l-faċilitajiet jew 

għall-użu tal-ispettru meta tali emendi ma 

għandhomx impatt fuq l-interessi tal-

partijiet terzi. Il-bidla fl-użu tal-ispettru 

bħala riżultat tal-applikazzjoni tal-prinċipji 

tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija 

ma għandhiex titqies bħala ġustifikazzjoni 

suffiċjenti għall-irtirar tad-drittijiet peress 

li ma tikkostitwixxix l-għoti ta’ dritt ġdid. 

aktar stretti jew mekkaniżmu ta’ notifika 

meta d-drittijiet tal-użu ġew assenjati skont 

proċeduri kompetittivi jew komparattivi. 

Fil-każ tad-dritt tal-użu għall-ispettru, id-

detentur tad-dritt għandu jkollu d-dritt li 

joġġezzjona għal kwalunkwe emenda 

proposta bbażata fuq il-pjan tal-użu tal-

ispettru eżistenti u futur tiegħu u l-ħtieġa 

li jiġi ssalvagwardjat l-investiment. 

Proċeduri mhux meħtieġa għandhom ikunu 

evitati f’każ ta’ emendi minuri fid-drittijiet 

eżistenti biex jiġu stallati l-faċilitajiet jew 

għall-użu tal-ispettru meta tali emendi ma 

għandhomx impatt fuq l-interessi tal-

partijiet terzi. Il-bidla fl-użu tal-ispettru 

bħala riżultat tal-applikazzjoni tal-prinċipji 

tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija 

ma għandhiex titqies bħala ġustifikazzjoni 

suffiċjenti għall-irtirar tad-drittijiet peress 

li ma tikkostitwixxix l-għoti ta’ dritt ġdid. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Iċ-ċertezza legali fir-rigward tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru hija essenzjali għall-

promozzjoni tal-investiment fin-netwerks mobbli u b'mod partikolari fil-ġenerazzjoni li jmiss 

tan-netwerks mobbli, u l-5G. Qed jiġi propost li l-operaturi jingħataw l-opportunità li 

joġġezzjonaw għal bidliet fid-drittijiet tal-ispettru fuq il-bażi ta' kundizzjonijiet limitati, bħall-

pjanijiet għall-użu tal-ispettru futuri tan-netwerks u l-ħtieġa li jiġi ssalvagwardat l-

investiment li jkun għadu mhux ammortizzat għalkollox. 

 

Emenda   194 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 57 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(57) Sabiex jittaffew l-obbligi tar-

rappurtar u tal-informazzjoni għall-

fornituri tan-netwerks u tas-servizzi u 

għall-awtorità kompetenti kkonċernata, 

dawn l-obbligi għandhom ikunu 

proporzjonati, ġustifikati oġġettivament u 

limitati strettament għal dan meħtieġ. 

B’mod partikolari, duplikazzjoni tat-talbiet 

għall-informazzjoni mill-awtorità 

(57) Sabiex jittaffew l-obbligi tar-

rappurtar u tal-informazzjoni għall-

fornituri tan-netwerks u tas-servizzi u 

għall-awtorità kompetenti 

kkonċernata,dawn l-obbligi jenħtieġ li 

jkunu proporzjonati, ġustifikati 

oġġettivament u limitati strettament għal 

dan meħtieġ. B’mod partikolari, 

duplikazzjoni tat-talbiet għall-
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kompetenti, u mill-BEREC u l-prova tal-

konformità sistematika u regolari mal-

kondizzjonijiet kollha skont 

awtorizzazzjoni ġenerali jew dritt tal-użu 

għandhom jiġu evitati. L-impriżi 

għandhom ikunu jafu l-użu intenzjonat tal-

informazzjoni rikjesta . L-għoti tal-

informazzjoni ma għandux ikun 

kondizzjoni għall-aċċess tas-suq. Għall-

għanijiet ta' statiska notifikazzjoni tista' 

tkun meħtieġa mill-fornituri ta' netwerks 

jew servizzi ta’ komunkazzjonijiet 

elettroniċi meta dawn jieqfu mill-

attivitajiet tagħhom. 

informazzjoni mill-awtorità kompetenti, u 

mill-BEREC u l-prova tal-konformità 

sistematika u regolari mal-kondizzjonijiet 

kollha skont awtorizzazzjoni ġenerali jew 

dritt tal-użu jenħtieġ li jiġu evitati. L-

obbligi ta' rappurtar u informazzjoni 

għall-fornituri tas-servizzi ta' 

komunikazzjoni elettronika li joperaw fi 

Stati Membri differenti għandhom ikunu 

kkoordinati permezz tal-Istat Membru 

responsabbli għall-għoti tal-

awtorizzazzjoni ġenerali unika, mingħajr 

preġudizzju għat-talbiet ta' informazzjoni 

relatati mal-għoti tad-drittijiet ta' użu tan-

numri, tal-ispettru tar-radju u għad-

drittijiet biex jistallaw il-faċilitajiet. 

Jenħtieġ li l-BEREC jiffaċilita l-fluss 

liberu ta' informazzjoni bejn l-Istati 

Membri kkonċernati. Tali informazzjoni 

jenħtieġ li tintalab f'format komuni u 

standard. Jenħtieġ li l-impriżi jkunu jafu 

l-użu intenzjonat tal-informazzjoni rikjesta. 

L-għoti tal-informazzjoni jenħtieġ li ma 

jkunx kondizzjoni għall-aċċess tas-suq. 

Għall-għanijiet ta' statiska notifikazzjoni 

tista' tkun meħtieġa mill-fornituri ta' 

netwerks jew servizzi ta’ 

komunkazzjonijiet elettroniċi meta dawn 

jieqfu mill-attivitajiet tagħhom. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu ffaċilitati l-għoti ta' servizzi transkonfinali u l-fluss liberu tad-dejta, hemm il-

ħtieġa li jitnaqqas il-piż amministrattiv li l-impriżi jridu jħabbtu wiċċhom miegħu għax 

bħalissa qed jiffaċċjaw rekwiżiti differenti f'formati differenti minn 28 amministrazzjoni 

differenti, għalkemm jipprovdu servizzi li teknoloġikament ma jiddependux fuq il-fruntieri. 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 60 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 



PE602.947v01-00 56/158 AM\1122801MT.docx 

MT 

(60) Netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 

dejjem aktar differenti f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju għandu 

jistrieħ fuq informazzjoni u previżjonijiet 

dettaljati dwar il-firxa tan-netwerk sabiex 

ikunu effettivi u biex jiġu mmirati l-oqsma 

fejn ikun meħtieġ. Dik l-informazzjoni 

għandha tinkludi pjanijiet li jirrigwardaw 

kemm l-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna, kif ukoll titjib jew 

estensjonijiet sinifikanti tar-ram eżistenti 

jew netwerks oħra li jistgħu ma jaqblux 

mal-karatteristiċi tal-prestazzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna f’kull 

aspett, bħal pereżempju, it-tifrix tal-fibra 

sal-kabinett akkoppjat ma’ teknoloġiji oħra 

attivi bħall-vectoring. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jiġbru 

livell ta’ preċiżjoni u granularità territorjali 

tal-informazzjoni li għandha timxi skont l-

objettiv regolatorju speċifiku, u għandha 

tkun adegwata għal-iskopijiet regolatorji li 

hija sservi. Għalhekk, id-daqs tal-unità 

territorjali se jvarja bejn l-Istati Membri, 

skont il-ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jimxu skont il-linji gwida tal-

BEREC dwar l-aħjar prattika biex iwettqu 

dan il-kompitu, u dawn il-linji gwida se 

jkunu jistgħu jserrħu fuq l-esperjenza 

eżistenti tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fit-twettiq tal-istħarriġ 

ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jipprovdu għodod lill-utenti 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi disponibbli ta’ 

konnettività. 

(60) Netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 

dejjem aktar differenti f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju jenħtieġ li 

jistrieħ fuq informazzjoni u previżjonijiet 

dettaljati dwar il-firxa tan-netwerk sabiex 

ikunu effettivi u biex jiġu mmirati l-oqsma 

fejn ikun meħtieġ. Dik l-informazzjoni 

għandha tinkludi pjanijiet li jirrigwardaw 

kemm l-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna, kif ukoll titjib jew 

estensjonijiet sinifikanti tar-ram eżistenti 

jew netwerks oħra li jistgħu ma jaqblux 

mal-karatteristiċi tal-prestazzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna f’kull 

aspett, bħal pereżempju, it-tifrix tal-fibra 

sal-kabinett akkoppjat ma’ teknoloġiji oħra 

attivi bħall-vectoring. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jenħtieġ li jiġbru 

livell ta’ preċiżjoni u granularità territorjali 

tal-informazzjoni li jenħtieġ li timxi skont 

l-objettiv regolatorju speċifiku, u jenħtieġ 

li tkun adegwata għal-iskopijiet regolatorji 

li hija sservi. Għalhekk, id-daqs tal-unità 

territorjali se jvarja bejn l-Istati Membri, 

skont il-ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali jenħtieġ 

li jingħataw direzzjoni permezz tal-linji 
gwida tal-BEREC dwar l-aħjar prattika 

biex jiġi indirizzat tali kompitu, u tali linji 

gwida se jkunu jistgħu jiddependu fuq l-

esperjenza miksuba mill-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali fit-twettiq tal-

istħarriġ ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jenħtieġ li jipprovdu għodod lill-utenti 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi disponibbli ta’ 

konnettività. Fil-kuntest ta' dan l-

istħarriġ, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali, l-awtoritajiet kompetenti l-

oħra u l-BEREC għandhom jirrispettaw 

il-prinċipju tal-proporzjonalità. Huwa 
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importanti li jiġi żgurat b'mod partikolari 

li impriżi li joffru netwerks u servizzi ta' 

komunikazzjonijiet elettroniċi, faċilitajiet 

assoċjati jew servizzi assoċjati ma jbatux 

minn żvantaġġi kompetittivi bħala riżultat 

tal-ġbir ta' informazzjoni. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

M'għandux ikun hemm impatt ħażin fuq l-attivitajiet kompetittivi tal-impriżi minħabba l-ġbir 

tal-informazzjoni mitluba. Il-ġbir għandu jevita għalkollox spiża amministrattiva u 

burokratika sproporzjonatament għolja. 

 

Emenda   196 

Eva Kaili 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 60 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(60) Netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 

dejjem aktar differenti f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju għandu 

jistrieħ fuq informazzjoni u previżjonijiet 

dettaljati dwar il-firxa tan-netwerk sabiex 

ikunu effettivi u biex jiġu mmirati l-oqsma 

fejn ikun meħtieġ. Dik l-informazzjoni 

għandha tinkludi pjanijiet li jirrigwardaw 

kemm l-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna, kif ukoll titjib jew 

estensjonijiet sinifikanti tar-ram eżistenti 

jew netwerks oħra li jistgħu ma jaqblux 

mal-karatteristiċi tal-prestazzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna f’kull 

aspett, bħal pereżempju, it-tifrix tal-fibra 

sal-kabinett akkoppjat ma’ teknoloġiji oħra 

attivi bħall-vectoring. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jiġbru 

livell ta’ preċiżjoni u granularità territorjali 

tal-informazzjoni li għandha timxi skont l-

objettiv regolatorju speċifiku, u għandha 

tkun adegwata għal-iskopijiet regolatorji li 

hija sservi. Għalhekk, id-daqs tal-unità 

territorjali se jvarja bejn l-Istati Membri, 

(60) Netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 

dejjem aktar differenti f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju għandu 

jistrieħ fuq informazzjoni u previżjonijiet 

dettaljati dwar il-firxa tan-netwerk sabiex 

ikunu effettivi u biex jiġu mmirati l-oqsma 

fejn ikun meħtieġ. Dik l-informazzjoni hija 

essenzjali sabiex jiġu promossi l-

investimenti, tiżdied il-konnettività 

madwar l-UE, tingħata viżibilità lill-

awtoritajiet lokali involuti u biex iċ-

ċittadini Ewropej jiġu infurmati dwar il-

konnettività futura tagħhom. Dik l-

informazzjoni għandha tinkludi pjanijiet li 

jirrigwardaw kemm l-introduzzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna, kif 

ukoll titjib jew estensjonijiet sinifikanti tar-

ram eżistenti jew netwerks oħra li jistgħu 

ma jaqblux mal-karatteristiċi tal-

prestazzjoni ta’ netwerks ta’ kapaċità 

għolja ħafna f’kull aspett, bħal pereżempju, 

it-tifrix tal-fibra sal-kabinett akkoppjat ma’ 

teknoloġiji oħra attivi bħall-vectoring. 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
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skont il-ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jimxu skont il-linji gwida tal-

BEREC dwar l-aħjar prattika biex iwettqu 

dan il-kompitu, u dawn il-linji gwida se 

jkunu jistgħu jserrħu fuq l-esperjenza 

eżistenti tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fit-twettiq tal-istħarriġ 

ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jipprovdu għodod lill-utenti 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi disponibbli ta’ 

konnettività. 

għandhom jiġbru livell ta’ preċiżjoni u 

granularità territorjali tal-informazzjoni li 

għandha timxi skont l-objettiv regolatorju 

speċifiku, u għandha tkun adegwata għal-

iskopijiet regolatorji li hija sservi. 

Għalhekk, id-daqs tal-unità territorjali se 

jvarja bejn l-Istati Membri, skont il-

ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jimxu skont il-linji gwida tal-

BEREC dwar l-aħjar prattika biex iwettqu 

dan il-kompitu, u dawn il-linji gwida se 

jkunu jistgħu jserrħu fuq l-esperjenza 

eżistenti tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fit-twettiq tal-istħarriġ 

ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jipprovdu għodod lill-utenti 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi disponibbli ta’ 

konnettività. 

Or. en 

 

Emenda   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 60 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(60) Netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 

dejjem aktar differenti f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju għandu 

jistrieħ fuq informazzjoni u previżjonijiet 

dettaljati dwar il-firxa tan-netwerk sabiex 

ikunu effettivi u biex jiġu mmirati l-oqsma 

fejn ikun meħtieġ. Dik l-informazzjoni 

għandha tinkludi pjanijiet li jirrigwardaw 

(60) Netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 

dejjem aktar differenti f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju għandu 

jistrieħ fuq informazzjoni u previżjonijiet 

dettaljati dwar il-firxa tan-netwerk sabiex 

ikunu effettivi u biex jiġu mmirati l-oqsma 

fejn ikun meħtieġ. Dik l-informazzjoni 

għandha tinkludi pjanijiet li jirrigwardaw 
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kemm l-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna, kif ukoll titjib jew 

estensjonijiet sinifikanti tar-ram eżistenti 

jew netwerks oħra li jistgħu ma jaqblux 

mal-karatteristiċi tal-prestazzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna f’kull 

aspett, bħal pereżempju, it-tifrix tal-fibra 

sal-kabinett akkoppjat ma’ teknoloġiji oħra 

attivi bħall-vectoring. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jiġbru 

livell ta’ preċiżjoni u granularità territorjali 

tal-informazzjoni li għandha timxi skont l-

objettiv regolatorju speċifiku, u għandha 

tkun adegwata għal-iskopijiet regolatorji li 

hija sservi. Għalhekk, id-daqs tal-unità 

territorjali se jvarja bejn l-Istati Membri, 

skont il-ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jimxu skont il-linji gwida tal-

BEREC dwar l-aħjar prattika biex iwettqu 

dan il-kompitu, u dawn il-linji gwida se 

jkunu jistgħu jserrħu fuq l-esperjenza 

eżistenti tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fit-twettiq tal-istħarriġ 

ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jipprovdu għodod lill-utenti 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi disponibbli ta’ 

konnettività. 

kemm l-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna, kif ukoll titjib jew 

estensjonijiet sinifikanti tar-ram eżistenti 

jew netwerks oħra li jistgħu ma jaqblux 

mal-karatteristiċi tal-prestazzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna f’kull 

aspett, bħal pereżempju, it-tifrix tal-fibra 

sal-kabinett akkoppjat ma’ teknoloġiji oħra 

attivi bħall-vectoring. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jiġbru 

livell ta’ preċiżjoni u granularità territorjali 

tal-informazzjoni li għandha timxi skont l-

objettiv regolatorju speċifiku, u għandha 

tkun adegwata għal-iskopijiet regolatorji li 

hija sservi. Għalhekk, id-daqs tal-unità 

territorjali se jvarja bejn l-Istati Membri, 

skont il-ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jimxu skont il-linji gwida tal-

BEREC dwar l-aħjar prattika biex iwettqu 

dan il-kompitu, u dawn il-linji gwida se 

jkunu jistgħu jserrħu fuq l-esperjenza 

eżistenti tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fit-twettiq tal-istħarriġ 

ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. 

L-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom japplikaw il-livell 

xieraq ta' konfidenzjalità meta jittrattaw 

din id-data sabiex jipproteġu 

informazzjoni kummerċjali sensittiva u l-

pożizzjonijiet ta' investiment tal-atturi 

varji fis-suq. 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jipprovdu għodod lill-utenti 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi disponibbli ta’ 

konnettività. 

Or. en 

 

Emenda   198 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 60 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(60) Netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 

dejjem aktar differenti f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju għandu 

jistrieħ fuq informazzjoni u previżjonijiet 

dettaljati dwar il-firxa tan-netwerk sabiex 

ikunu effettivi u biex jiġu mmirati l-oqsma 

fejn ikun meħtieġ. Dik l-informazzjoni 

għandha tinkludi pjanijiet li jirrigwardaw 

kemm l-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna, kif ukoll titjib jew 

estensjonijiet sinifikanti tar-ram eżistenti 

jew netwerks oħra li jistgħu ma jaqblux 

mal-karatteristiċi tal-prestazzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna f’kull 

aspett, bħal pereżempju, it-tifrix tal-fibra 

sal-kabinett akkoppjat ma’ teknoloġiji oħra 

attivi bħall-vectoring. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jiġbru 

livell ta’ preċiżjoni u granularità territorjali 

tal-informazzjoni li għandha timxi skont l-

objettiv regolatorju speċifiku, u għandha 

tkun adegwata għal-iskopijiet regolatorji li 

hija sservi. Għalhekk, id-daqs tal-unità 

territorjali se jvarja bejn l-Istati Membri, 

skont il-ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jimxu skont il-linji gwida tal-

BEREC dwar l-aħjar prattika biex iwettqu 

dan il-kompitu, u dawn il-linji gwida se 

jkunu jistgħu jserrħu fuq l-esperjenza 

eżistenti tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fit-twettiq tal-istħarriġ 

ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jipprovdu għodod lill-utenti 

(60) Netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 

dejjem aktar differenti f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju għandu 

jistrieħ fuq informazzjoni u previżjonijiet 

dettaljati dwar il-firxa tan-netwerk sabiex 

ikunu effettivi u biex jiġu mmirati l-oqsma 

fejn ikun meħtieġ. Dik l-informazzjoni hija 

essenzjali sabiex jiġu promossi l-

investimenti, tiżdied il-konnettività 

madwar l-UE, tingħata viżibilità lill-

awtoritajiet lokali involuti u biex iċ-

ċittadini Ewropej jiġu infurmati dwar il-

konnettività futura tagħhom. Dik l-

informazzjoni għandha tinkludi pjanijiet li 

jirrigwardaw kemm l-introduzzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna, kif 

ukoll titjib jew estensjonijiet sinifikanti tar-

ram eżistenti jew netwerks oħra li jistgħu 

ma jaqblux mal-karatteristiċi tal-

prestazzjoni ta’ netwerks ta’ kapaċità 

għolja ħafna f’kull aspett, bħal pereżempju, 

it-tifrix tal-fibra sal-kabinett akkoppjat ma’ 

teknoloġiji oħra attivi bħall-vectoring. 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jiġbru livell ta’ preċiżjoni u 

granularità territorjali tal-informazzjoni li 

għandha timxi skont l-objettiv regolatorju 

speċifiku, u għandha tkun adegwata għal-

iskopijiet regolatorji li hija sservi. 

Għalhekk, id-daqs tal-unità territorjali se 

jvarja bejn l-Istati Membri, skont il-

ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jimxu skont il-linji gwida tal-

BEREC dwar l-aħjar prattika biex iwettqu 



AM\1122801MT.docx 61/158 PE602.947v01-00 

  MT 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi disponibbli ta’ 

konnettività. 

dan il-kompitu, u dawn il-linji gwida se 

jkunu jistgħu jserrħu fuq l-esperjenza 

eżistenti tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fit-twettiq tal-istħarriġ 

ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jipprovdu għodod lill-utenti 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi disponibbli ta’ 

konnettività. 

Or. en 

 

Emenda   199 

José Blanco López 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 60 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(60) Netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 

dejjem aktar differenti f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju għandu 

jistrieħ fuq informazzjoni u previżjonijiet 

dettaljati dwar il-firxa tan-netwerk sabiex 

ikunu effettivi u biex jiġu mmirati l-oqsma 

fejn ikun meħtieġ. Dik l-informazzjoni 

għandha tinkludi pjanijiet li jirrigwardaw 

kemm l-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna, kif ukoll titjib jew 

estensjonijiet sinifikanti tar-ram eżistenti 

jew netwerks oħra li jistgħu ma jaqblux 

mal-karatteristiċi tal-prestazzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna f’kull 

aspett, bħal pereżempju, it-tifrix tal-fibra 

sal-kabinett akkoppjat ma’ teknoloġiji oħra 

attivi bħall-vectoring. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jiġbru 

livell ta’ preċiżjoni u granularità territorjali 

tal-informazzjoni li għandha timxi skont l-

objettiv regolatorju speċifiku, u għandha 

tkun adegwata għal-iskopijiet regolatorji li 

hija sservi. Għalhekk, id-daqs tal-unità 

territorjali se jvarja bejn l-Istati Membri, 

skont il-ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

(60) Netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 

dejjem aktar differenti f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju għandu 

jistrieħ fuq informazzjoni u previżjonijiet 

dettaljati dwar il-firxa tan-netwerk sabiex 

ikunu effettivi u biex jiġu mmirati l-oqsma 

fejn ikun meħtieġ. Dik l-informazzjoni hija 

essenzjali sabiex jiġu promossi l-

investimenti, tiżdied il-konnettività 

madwar l-UE, tingħata viżibilità lill-

awtoritajiet lokali involuti u biex iċ-

ċittadini Ewropej jiġu infurmati dwar il-

konnettività futura tagħhom. Dik l-

informazzjoni għandha tinkludi pjanijiet li 

jirrigwardaw kemm l-introduzzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna, kif 

ukoll titjib jew estensjonijiet sinifikanti tar-

ram eżistenti jew netwerks oħra li jistgħu 

ma jaqblux mal-karatteristiċi tal-

prestazzjoni ta’ netwerks ta’ kapaċità 

għolja ħafna f’kull aspett, bħal pereżempju, 

it-tifrix tal-fibra sal-kabinett akkoppjat ma’ 

teknoloġiji oħra attivi bħall-vectoring. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jiġbru livell ta’ preċiżjoni u 
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nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jimxu skont il-linji gwida tal-

BEREC dwar l-aħjar prattika biex iwettqu 

dan il-kompitu, u dawn il-linji gwida se 

jkunu jistgħu jserrħu fuq l-esperjenza 

eżistenti tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fit-twettiq tal-istħarriġ 

ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jipprovdu għodod lill-utenti 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi disponibbli ta’ 

konnettività. 

granularità territorjali tal-informazzjoni li 

għandha timxi skont l-objettiv regolatorju 

speċifiku, u għandha tkun adegwata għal-

iskopijiet regolatorji li hija sservi. 

Għalhekk, id-daqs tal-unità territorjali se 

jvarja bejn l-Istati Membri, skont il-

ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jimxu skont il-linji gwida tal-

BEREC dwar l-aħjar prattika biex iwettqu 

dan il-kompitu, u dawn il-linji gwida se 

jkunu jistgħu jserrħu fuq l-esperjenza 

eżistenti tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fit-twettiq tal-istħarriġ 

ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jipprovdu għodod lill-utenti 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi disponibbli ta’ 

konnettività. 

Or. en 

 

Emenda   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 60 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(60) Netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 

dejjem aktar differenti f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju għandu 

jistrieħ fuq informazzjoni u previżjonijiet 

dettaljati dwar il-firxa tan-netwerk sabiex 

ikunu effettivi u biex jiġu mmirati l-oqsma 

fejn ikun meħtieġ. Dik l-informazzjoni 

għandha tinkludi pjanijiet li jirrigwardaw 

kemm l-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ 

(60) In-netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 

dejjem aktar varjati f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju jrid 

jistrieħ fuq informazzjoni dettaljata dwar 

il-firxa tan-netwerk sabiex ikunu effettivi u 

biex jiġu mmirati l-oqsma fejn ikun 

meħtieġ. Dik l-informazzjoni jenħtieġ li 

tinkludi pjanijiet li jirrigwardaw kemm l-

introduzzjoni ta’ netwerks ta’ kapaċità 
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kapaċità għolja ħafna, kif ukoll titjib jew 

estensjonijiet sinifikanti tar-ram eżistenti 

jew netwerks oħra li jistgħu ma jaqblux 

mal-karatteristiċi tal-prestazzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna f’kull 

aspett, bħal pereżempju, it-tifrix tal-fibra 

sal-kabinett akkoppjat ma’ teknoloġiji 

oħra attivi bħall-vectoring. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jiġbru 

livell ta’ preċiżjoni u granularità territorjali 

tal-informazzjoni li għandha timxi skont l-

objettiv regolatorju speċifiku, u għandha 

tkun adegwata għal-iskopijiet regolatorji li 

hija sservi. Għalhekk, id-daqs tal-unità 

territorjali se jvarja bejn l-Istati Membri, 

skont il-ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jimxu skont il-linji gwida tal-

BEREC dwar l-aħjar prattika biex iwettqu 

dan il-kompitu, u dawn il-linji gwida se 

jkunu jistgħu jserrħu fuq l-esperjenza 

eżistenti tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fit-twettiq tal-istħarriġ 

ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jipprovdu għodod lill-utenti 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi disponibbli ta’ 

konnettività. 

għolja ħafna, kif ukoll titjib jew 

estensjonijiet sinifikanti tar-ram eżistenti. 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jiġbru livell ta’ preċiżjoni u 

granularità territorjali tal-informazzjoni li 

għandha timxi skont l-objettiv regolatorju 

speċifiku, u għandha tkun adegwata għal-

iskopijiet regolatorji li hija sservi. 

Għalhekk, id-daqs tal-unità territorjali se 

jvarja bejn l-Istati Membri, skont il-

ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jimxu skont il-linji gwida tal-

BEREC dwar l-aħjar prattika biex iwettqu 

dan il-kompitu, u dawn il-linji gwida se 

jkunu jistgħu jserrħu fuq l-esperjenza 

eżistenti tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fit-twettiq tal-istħarriġ 

ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jipprovdu għodod lill-utenti 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi disponibbli ta’ 

konnettività. 

Or. en 

 

Emenda   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 60 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(60) Netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 

(60) Netwerks ta’ broadband tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi qed isiru 
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dejjem aktar differenti f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju għandu 

jistrieħ fuq informazzjoni u previżjonijiet 

dettaljati dwar il-firxa tan-netwerk sabiex 

ikunu effettivi u biex jiġu mmirati l-oqsma 

fejn ikun meħtieġ. Dik l-informazzjoni 

għandha tinkludi pjanijiet li jirrigwardaw 

kemm l-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna, kif ukoll titjib jew 

estensjonijiet sinifikanti tar-ram eżistenti 

jew netwerks oħra li jistgħu ma jaqblux 

mal-karatteristiċi tal-prestazzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna f’kull 

aspett, bħal pereżempju, it-tifrix tal-fibra 

sal-kabinett akkoppjat ma’ teknoloġiji oħra 

attivi bħall-vectoring. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jiġbru 

livell ta’ preċiżjoni u granularità territorjali 

tal-informazzjoni li għandha timxi skont l-

objettiv regolatorju speċifiku, u għandha 

tkun adegwata għal-iskopijiet regolatorji li 

hija sservi. Għalhekk, id-daqs tal-unità 

territorjali se jvarja bejn l-Istati Membri, 

skont il-ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jimxu skont il-linji gwida tal-

BEREC dwar l-aħjar prattika biex iwettqu 

dan il-kompitu, u dawn il-linji gwida se 

jkunu jistgħu jserrħu fuq l-esperjenza 

eżistenti tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fit-twettiq tal-istħarriġ 

ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jipprovdu għodod lill-utenti 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi disponibbli ta’ 

konnettività. 

dejjem aktar differenti f’termini ta’ 

teknoloġija, topoloġija, mezz użat u sjieda, 

għalhekk, l-intervent regolatorju għandu 

jistrieħ fuq informazzjoni u previżjonijiet 

dettaljati dwar il-firxa tan-netwerk sabiex 

ikunu effettivi u biex jiġu mmirati l-oqsma 

fejn ikun meħtieġ. Dik l-informazzjoni 

għandha tinkludi pjanijiet li jirrigwardaw 

kemm l-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna, kif ukoll titjib jew 

estensjonijiet sinifikanti tar-ram eżistenti 

jew netwerks oħra li jistgħu ma jaqblux 

mal-karatteristiċi tal-prestazzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna f’kull 

aspett, bħal pereżempju, it-tifrix tal-fibra 

sal-kabinett akkoppjat ma’ teknoloġiji oħra 

attivi bħall-vectoring. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jiġbru 

livell ta’ preċiżjoni u granularità territorjali 

tal-informazzjoni li għandha timxi skont l-

objettiv regolatorju speċifiku, u għandha 

tkun adegwata għal-iskopijiet regolatorji li 

hija sservi. Għalhekk, id-daqs tal-unità 

territorjali se jvarja bejn l-Istati Membri, 

skont il-ħtiġijiet regolatorji fiċ-ċirkustanzi 

nazzjonali speċifiċi, u skont id-

disponibbiltà tad-dejta lokali. Mhux 

probabbli li l-livell 3 fil-Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-

Istatistika (NUTS) ikun unità territorjali 

biżżejjed żgħir f’ħafna miċ-ċirkostanzi. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jimxu skont il-linji gwida tal-

BEREC dwar l-aħjar prattika biex iwettqu 

dan il-kompitu, u dawn il-linji gwida se 

jkunu jistgħu jserrħu fuq l-esperjenza 

eżistenti tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fit-twettiq tal-istħarriġ 

ġeografiku tat-tifrix tan-netwerks. 

Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' 

kunfidenzjalità u protezzjoni tas-sigrieti 

kummerċjali, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali jenħtieġ li jagħmlu tali stħarriġ 

disponibbli f'format ta' data miftuħa u bla 

restrizzjonijiet għall-użu mill-ġdidi, u 

jenħtieġ li jipprovdu għodod lill-utenti 

finali dwar il-kwalità tas-servizz biex 

jikkontribwixxu fit-titjib tal-għarfien 

tagħhom tas-servizzi ta’ konnettività 

disponibbli. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 61 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(61) Fil-każ ta’ żoni ta’ esklużjoni 

diġitali speċifiċi u definiti sew, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikollhom il-possibbiltà li 

jorganizzaw sejħa għal espressjoni ta’ 

interess bl-għan li jiġu identifikati l-

impriżi li jkunu lesti li jinvestu f’netwerks 

ta’ kapaċità għolja ħafna. Fl-interess ta’ 

kundizzjonijiet ta’ investiment previdibbli, 

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikunu jistgħu jikkondiviżu l-

informazzjoni mal-impriżi li jesprimu 

interess fl-introduzzjoni ta’ netwerks 

b’veloċità għolja ħafna dwar jekk tipi 

oħra ta’ titjib fin-netwerk, inklużi dawk 

ta’ inqas mill-veloċità ta’ downlaod ta’ 

100 Mbps, huma preżenti jew previsti fiż-

żona inkwistjoni. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 61 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(61) Fil-każ ta’ żoni ta’ esklużjoni 

diġitali speċifiċi u definiti sew, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikollhom il-possibbiltà li 

(61) Fil-każ ta’ żoni ta’ esklużjoni 

diġitali speċifiċi u definiti sew, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikollhom il-possibbiltà li 
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jorganizzaw sejħa għal espressjoni ta’ 

interess bl-għan li jiġu identifikati l-impriżi 

li jkunu lesti li jinvestu f’netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna. Fl-interess ta’ 

kundizzjonijiet ta’ investiment previdibbli, 

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikunu jistgħu jikkondiviżu l-

informazzjoni mal-impriżi li jesprimu 

interess fl-introduzzjoni ta’ netwerks 

b’veloċità għolja ħafna dwar jekk tipi oħra 

ta’ titjib fin-netwerk, inklużi dawk ta’ inqas 

mill-veloċità ta’ downlaod ta’ 100 Mbps, 

huma preżenti jew previsti fiż-żona 

inkwistjoni. 

jorganizzaw sejħa għal espressjoni ta’ 

interess bl-għan li jiġu identifikati l-impriżi 

li jkunu lesti li jinvestu f’netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna. Fl-interess ta’ 

kundizzjonijiet ta’ investiment previdibbli, 

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikunu jistgħu jikkondiviżu l-

informazzjoni mal-impriżi li jesprimu 

interess fl-introduzzjoni ta’ netwerks 

b’veloċità għolja ħafna dwar jekk tipi oħra 

ta’ titjib fin-netwerk, inklużi dawk ta’ inqas 

mill-veloċità ta’ downlaod ta’ 100 Mbps, 

huma preżenti jew previsti fiż-żona 

inkwistjoni. Fid-dawl tal-potenzjal qawwi 

ta' teknoloġiji satellitari li joħolqu 

konnettività ma' żoni b'esklużjoni diġitali 

b'mod kosteffiċjenti, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jenħtieġ li 

jinfurmaw lill-operaturi satellitari dwar 

tali sejħiet ukoll, sabiex jiġi promoss l-użu 

tal-aqwa teknoloġiji abbażi tal-

ispeċifiċitajiet reġjonali. 

Or. en 

 

Emenda   204 

Eva Kaili 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 61 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(61) Fil-każ ta’ żoni ta’ esklużjoni 

diġitali speċifiċi u definiti sew, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikollhom il-possibbiltà li 

jorganizzaw sejħa għal espressjoni ta’ 

interess bl-għan li jiġu identifikati l-impriżi 

li jkunu lesti li jinvestu f’netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna. Fl-interess ta’ 

kundizzjonijiet ta’ investiment previdibbli, 

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikunu jistgħu jikkondiviżu l-

informazzjoni mal-impriżi li jesprimu 

interess fl-introduzzjoni ta’ netwerks 

b’veloċità għolja ħafna dwar jekk tipi oħra 

ta’ titjib fin-netwerk, inklużi dawk ta’ inqas 

mill-veloċità ta’ downlaod ta’ 100 Mbps, 

(61) It-tnaqqis tad-distakk diġital huwa 

prekundizzjoni għall-kisba ta' soċjetà tal-

gigabits fejn l-Ewropej kollha se jkollhom 

aċċess għall-internet u għas-servizzi 

diġitali. Għal dan l-għan, fil-każ ta’ żoni 

ta’ esklużjoni diġitali speċifiċi u definiti 

sew, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li 

jorganizzaw sejħa għal espressjoni ta’ 

interess bl-għan li jiġu identifikati l-impriżi 

li jkunu lesti li jinvestu f’netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna. Fl-interess ta’ 

kundizzjonijiet ta’ investiment previdibbli, 

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikunu jistgħu jikkondiviżu l-

informazzjoni mal-impriżi li jesprimu 
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huma preżenti jew previsti fiż-żona 

inkwistjoni. 

interess fl-introduzzjoni ta’ netwerks 

b’veloċità għolja ħafna dwar jekk tipi oħra 

ta’ titjib fin-netwerk, inklużi dawk ta’ inqas 

mill-veloċità ta’ downlaod ta’ 100 Mbps, 

huma preżenti jew previsti fiż-żona 

inkwistjoni. 

Or. en 

 

Emenda   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 61 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(61) Fil-każ ta’ żoni ta’ esklużjoni 

diġitali speċifiċi u definiti sew, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikollhom il-possibbiltà li 

jorganizzaw sejħa għal espressjoni ta’ 

interess bl-għan li jiġu identifikati l-impriżi 

li jkunu lesti li jinvestu f’netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna. Fl-interess ta’ 

kundizzjonijiet ta’ investiment previdibbli, 

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikunu jistgħu jikkondiviżu l-

informazzjoni mal-impriżi li jesprimu 

interess fl-introduzzjoni ta’ netwerks 

b’veloċità għolja ħafna dwar jekk tipi oħra 

ta’ titjib fin-netwerk, inklużi dawk ta’ inqas 

mill-veloċità ta’ downlaod ta’ 100 Mbps, 

huma preżenti jew previsti fiż-żona 

inkwistjoni. 

(61) It-tnaqqis tad-distakk diġital huwa 

prekundizzjoni għall-kisba ta' soċjetà tal-

gigabits fejn l-Ewropej kollha se jkollhom 

aċċess għall-internet u għas-servizzi 

diġitali. Għal dan l-għan, fil-każ ta’ żoni 

ta’ esklużjoni diġitali speċifiċi u definiti 

sew, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li 

jorganizzaw sejħa għal espressjoni ta’ 

interess bl-għan li jiġu identifikati l-impriżi 

li jkunu lesti li jinvestu f’netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna. Fl-interess ta’ 

kundizzjonijiet ta’ investiment previdibbli, 

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jenħtieġ li jkunu jistgħu jikkondiviżu l-

informazzjoni mal-impriżi li jesprimu 

interess fl-introduzzjoni ta’ netwerks 

b’veloċità għolja ħafna dwar jekk tipi oħra 

ta’ titjib fin-netwerk, inklużi dawk ta’ inqas 

mill-veloċità ta’ downlaod ta’ 100 Mbps, 

huma preżenti jew previsti fiż-żona 

inkwistjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Is-soċjetà tal-gigabits tista' tinkiseb biss jekk l-ewropej kollha jkollhom aċċess għal internet 

affordabbli. 
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Emenda   206 

José Blanco López 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 61 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(61) Fil-każ ta’ żoni ta’ esklużjoni 

diġitali speċifiċi u definiti sew, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikollhom il-possibbiltà li 

jorganizzaw sejħa għal espressjoni ta’ 

interess bl-għan li jiġu identifikati l-impriżi 

li jkunu lesti li jinvestu f’netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna. Fl-interess ta’ 

kundizzjonijiet ta’ investiment previdibbli, 

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikunu jistgħu jikkondiviżu l-

informazzjoni mal-impriżi li jesprimu 

interess fl-introduzzjoni ta’ netwerks 

b’veloċità għolja ħafna dwar jekk tipi oħra 

ta’ titjib fin-netwerk, inklużi dawk ta’ inqas 

mill-veloċità ta’ downlaod ta’ 100 Mbps, 

huma preżenti jew previsti fiż-żona 

inkwistjoni. 

(61) It-tnaqqis tad-distakk diġital huwa 

prekundizzjoni għall-kisba ta' soċjetà tal-

gigabits fejn l-Ewropej kollha se jkollhom 

aċċess għall-internet u għas-servizzi 

diġitali. Għal dan l-għan, fil-każ ta’ żoni 

ta’ esklużjoni diġitali speċifiċi u definiti 

sew, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li 

jorganizzaw sejħa għal espressjoni ta’ 

interess bl-għan li jiġu identifikati l-impriżi 

li jkunu lesti li jinvestu f’netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna. Fl-interess ta’ 

kundizzjonijiet ta’ investiment previdibbli, 

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jenħtieġ li jkunu jistgħu jikkondiviżu l-

informazzjoni mal-impriżi li jesprimu 

interess fl-introduzzjoni ta’ netwerks 

b’veloċità għolja ħafna dwar jekk tipi oħra 

ta’ titjib fin-netwerk, inklużi dawk ta’ inqas 

mill-veloċità ta’ downlaod ta’ 100 Mbps, 

huma preżenti jew previsti fiż-żona 

inkwistjoni. 

Or. en 

 

Emenda   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 61 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(61) Fil-każ ta’ żoni ta’ esklużjoni 

diġitali speċifiċi u definiti sew, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikollhom il-possibbiltà li 

jorganizzaw sejħa għal espressjoni ta’ 

interess bl-għan li jiġu identifikati l-impriżi 

li jkunu lesti li jinvestu f’netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna. Fl-interess ta’ 

(61) Fil-każ ta’ żoni ta’ esklużjoni 

diġitali speċifiċi u definiti sew, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali jenħtieġ 

li jkollhom il-possibbiltà li jorganizzaw 

sejħa għal espressjoni ta’ interess bl-għan li 

jiġu identifikati l-impriżi li jkunu lesti li 

jinvestu f’netwerks ta’ kapaċità għolja 

ħafna. Fl-interess ta’ kundizzjonijiet ta’ 
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kundizzjonijiet ta’ investiment previdibbli, 

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikunu jistgħu jikkondiviżu l-

informazzjoni mal-impriżi li jesprimu 

interess fl-introduzzjoni ta’ netwerks 

b’veloċità għolja ħafna dwar jekk tipi oħra 

ta’ titjib fin-netwerk, inklużi dawk ta’ inqas 

mill-veloċità ta’ downlaod ta’ 100 Mbps, 

huma preżenti jew previsti fiż-żona 

inkwistjoni. 

investiment previdibbli u 

b'kunsiderazzjoni tal-innovazzjoni 

teknoloġika progressiva, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jenħtieġ li ikunu 

jistgħu jikkondividu l-informazzjoni mal-

impriżi li jesprimu interess fl-introduzzjoni 

ta’ netwerks b’veloċità għolja ħafna dwar 

jekk tipi oħra ta’ titjib fin-netwerk, inklużi 

dawk ta’ inqas mill-veloċità ta’ downlaod 

ta’ 100 Mbps, huma preżenti jew previsti 

fiż-żona inkwistjoni. 

Or. en 

 

Emenda   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 61a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (61a) F'żoni sottożviluppati, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali jenħtieġ 

li jkolhom il-possibilità li jorganizzaw 

sejħa għal dikjarazzjonijiet ta' interess bl-

għan li jidentifikaw impriżi li lesti jinvestu 

f'netwerks ta' kapaċità għolja li kapaċi 

jipprovdu veloċità download ta' bejn 30 u 

100 Mbps sal-2020. 

Or. en 

 

Emenda   209 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 66 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(66) Kompitu importanti assenjat lill-

BEREC huwa li meta jkun xieraq hija 

tadotta opinjonijiet fir-rigward ta’ tilwim 

transkonfinali. L-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom għalhekk jirriflettu 

bis-sħiħ kull opinjoni meħuda mill-

(66) Kompitu importanti assenjat lill-

BEREC huwa li meta jkun xieraq jadotta 

deċiżjonijiet fir-rigward ta’ tilwim 

transkonfinali. L-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għalhekk jenħtieġ li 

jimplimentaw bis-sħiħ id-deċiżjoni 
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BEREC fil-miżuri tagħhom li jimponu xi 

obbligu fuq impriża jew inkella isolvu t-

tilwim f’dawn il-każijiet 

meħuda mill-BEREC fil-miżuri tagħhom li 

jimponu xi obbligu fuq impriża jew inkella 

jsolvu t-tilwim f’dawn il-każijiet. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   210 

Michał Boni 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 84 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(84) Bis-saħħa tal-għarfien espert 

ekonomiku u l-għarfien tas-suq globali 

tagħhom, u tal-karattru oġġettiv u tekniku 

tal-valutazzjonijiet tagħhom, u sabiex tiġi 

żgurata l-koerenza ma’ kompiti oħra 

tagħhom tar-regolamentazzjoni tas-suq, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jiddeterminaw l-elementi tal-

proċeduri tal-għażla u l-kundizzjonijiet 

marbuta mad-drittijiet tal-użu għall-ispettru 

li għandhom l-akbar impatt fuq il-

kundizzjonijiet tas-suq u s-sitwazzjoni 

kompetittiva, inklużi l-kundizzjonijiet 

għad-dħul u l-espansjoni. Dan jinkludi, 

pereżempju, il-parametri għall-valutazzjoni 

ekonomika tal-ispettru f’konformità ma’ 

din id-Direttiva, l-ispeċifikazzjoni ta’ 

miżuri regolatorji u l-miżuri li jiffurmaw 

is-suq bħall-użu tal-limiti tal-ispettru jew 

ir-riżerva tal-ispettru jew l-impożizzjoni 

tal-obbligi għall-aċċess bl-ingrossa, jew il-

mezzi biex jiġu definiti kundizzjonijiet tal-

kopertura marbuta mad-drittijiet tal-użu. 

Użu aktar konverġenti u definizzjoni ta’ 

dawn l-elementi tingħata preferenza minn 

mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni li permezz 

tiegħu l-BEREC, il-Kummissjoni u l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati 

Membri l-oħra jirrevedu l-abbozz tal-

miżuri qabel l-għoti tad-drittijiet tal-użu 

(84) Bis-saħħa tal-għarfien espert 

ekonomiku u l-għarfien tas-suq globali 

tagħhom, u tal-karattru oġġettiv u tekniku 

tal-valutazzjonijiet tagħhom, u sabiex tiġi 

żgurata l-koerenza ma’ kompiti oħra 

tagħhom tar-regolamentazzjoni tas-suq, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jiddeterminaw l-elementi tal-

proċeduri tal-għażla u l-kundizzjonijiet 

marbuta mad-drittijiet tal-użu għall-ispettru 

li għandhom l-akbar impatt fuq il-

kundizzjonijiet tas-suq u s-sitwazzjoni 

kompetittiva, inklużi l-kundizzjonijiet 

għad-dħul u l-espansjoni. Dan jinkludi, 

pereżempju, il-parametri għall-valutazzjoni 

ekonomika tal-ispettru f’konformità ma’ 

din id-Direttiva, l-ispeċifikazzjoni ta’ 

miżuri regolatorji u l-miżuri li jiffurmaw 

is-suq bħall-użu tal-limiti tal-ispettru jew 

ir-riżerva tal-ispettru jew l-impożizzjoni 

tal-obbligi għall-aċċess bl-ingrossa, jew il-

mezzi biex jiġu definiti kundizzjonijiet tal-

kopertura marbuta mad-drittijiet tal-użu. 

Użu aktar konverġenti u definizzjoni ta’ 

dawn l-elementi tingħata preferenza minn 

mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni li permezz 

tiegħu l-BEREC, il-Kummissjoni u l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati 

Membri l-oħra jirrevedu l-abbozz tal-

miżuri qabel l-għoti tad-drittijiet tal-użu 
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minn Stat Membru partikolari fl-istess ħin 

tal-konsultazzjoni pubblika nazzjonali. Il-

miżura stabbilita mill-awtorità regolatorja 

nazzjonali tista’ tkun biss subsett ta’ 

miżura nazzjonali usa’ li b’mod ġenerali 

tista’tikkonsisti fl-għotja, in-negozjar u l-

lokazzjoni, id-durata, it-tiġdid jew l-

emendar tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 

tar-radju kif ukoll tal-proċedura tal-għażla 

jew tal-kundizzjonijiet marbuta mad-

drittijiet tal-użu. Għalhekk, meta 

jinnotifikaw l-abbozz ta’ miżura, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 

jipprovdu informazzjoni dwar abbozz ta’ 

miżuri nazzjonali oħra relatati mal-

proċedura tal-għażla rilevanti għal-

limitazzjoni tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 

tar-radju li mhumiex koperti mill-

mekkaniżmu tal-evalwazzjoni bejn il-pari. 

minn Stat Membru partikolari fl-istess ħin 

tal-konsultazzjoni pubblika nazzjonali. 

Importanti wkoll li, qabel ma jiddefinixxu 

l-politika dwar l-ispettru tal-pajjiż 

tagħhom b'rabta mal-liċenzjar tal-

ispettru, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali jkunu f'pożizzjoni li jirreferu 

għal sett komuni ta' prinċipji rigward l-

assenjazzjoni tal-ispettru fl-UE. Il-

BEREC se jkun responsabbli għall-

elaborazzjoni u l-aġġornament ta' tali linji 

gwida malli dan ikun prattiku wara l-

adozzjoni tal-Kodiċi. Jenħtieġ li l-Istati 

Membri jqisu bis-sħiħ il-linji gwida tal-

BEREC. Il-miżura stabbilita mill-awtorità 

regolatorja nazzjonali tista’ tkun biss 

subsett ta’ miżura nazzjonali usa’ li b’mod 

ġenerali tista’tikkonsisti fl-għotja, in-

negozjar u l-lokazzjoni, id-durata, it-tiġdid 

jew l-emendar tad-drittijiet tal-użu tal-

ispettru tar-radju kif ukoll tal-proċedura 

tal-għażla jew tal-kundizzjonijiet marbuta 

mad-drittijiet tal-użu. Għalhekk, meta 

jinnotifikaw l-abbozz ta’ miżura, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 

jipprovdu informazzjoni dwar abbozz ta’ 

miżuri nazzjonali oħra relatati mal-

proċedura tal-għażla rilevanti għal-

limitazzjoni tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 

tar-radju li mhumiex koperti mill-

mekkaniżmu tal-evalwazzjoni bejn il-pari. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li l-intenzjoni tal-Kummissjoni hija li żżomm il-ġestjoni tal-ispettru fi ħdan ir-

responsabilità prinċipali ta' kull Stat Membru, x'aktarx li s-swieq Ewropej se jkomplu jiġu 

maqsuma abbażi tal-fruntieri nazzjonali sakemm ma jkunx hemm applikazzjoni uniformi tal-

politika dwar l-ispettru. Filwaqt li r-rieżami ta' bejn il-pari se jirriżulta f'xi koordinazzjoni ex 

post bejn l-Istati Membri, tali proċess se jkun nieqes minn prevdibilità u se jtawwal b'bosta 

snin l-istabbhiliment ta' politiki ta' koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 

finalment l-Istati Membri. 

 

Emenda   211 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 86 



PE602.947v01-00 72/158 AM\1122801MT.docx 

MT 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(86) L-Istati Membri għandhom 

jitħeġġu li jikkunsidraw 

awtorizzazzjonijiet konġunti bħala għażla 

meta joħorġu d-drittijiet ta’ użu fejn l-użu 

mistenni jkopri sitwazzjonijiet 

transkonfinali. 

(86) L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu 

obbligati jikkunsidraw awtorizzazzjonijiet 

konġunti bħala għażla meta joħorġu d-

drittijiet ta’ użu fejn l-użu mistenni jkopri 

sitwazzjonijiet transkonfinali u jkun hemm 

riskju sinifikanti ta' interferenza 

transkonfinali dannuża. Barra minn hekk 

jenħtieġ li jiġu mħeġġa jikkunsidraw tali 

awtorizzazzjonijiet konġunti b'mod 

partikolari fuq talba ta' parteċipanti tas-

suq li jipprovdu evidenza ta' domanda 

transkonfinali għall-forniment ta' servizzi 

pan-Ewropej. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   212 

Michał Boni 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 86 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(86) L-Istati Membri għandhom 

jitħeġġu li jikkunsidraw awtorizzazzjonijiet 

konġunti bħala għażla meta joħorġu d-

drittijiet ta’ użu fejn l-użu mistenni jkopri 

sitwazzjonijiet transkonfinali. 

(86) L-Istati Membri jenħtieġ li jitħeġġu 

li jikkunsidraw awtorizzazzjonijiet 

konġunti bħala għażla meta joħorġu d-

drittijiet ta’ użu fejn l-użu mistenni jkopri 

sitwazzjonijiet transkonfinali. L-Istati 

Membri jenħtieġ li jkollhom ukoll il-

possibilità li jagħtu s-setgħa lill-BEREC, 

lill-Grupp għall-Politika dwar l-Ispettru 

tar-Radju jew lill-Kummissjoni biex ikunu 

responsabbli għat-tmexxija tal-proċess 

tal-għażla. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-istabbiliment ta' proċedura ta' liċenzjar konġunta se tiffaċilita l-ħruġ ta' politiki ta' liċenzjar 

pan-Ewropej. Filwaqt li l-Istati Membri se jibqa' jkollhom rwol importanti f'dan il-proċess, 

jenħtieġ li huma jingħataw il-possibbiltà li jinkarigaw lill-Kummissjoni jew lill-BEREC u l-

RSPG bir-responsabbiltà li jmexxu l-proċess tal-għażla. 

 

Emenda   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 91a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (91a) Il-fornituri ta' netwerks pubbliċi 

tal-komunikazzjonijiet jew ta' servizzi ta' 

komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli 

publikament jenħtieġ li jinformaw lill-

utenti finali bil-miżuri li jistgħu jieħdu 

sabiex jipproteġu s-sigurtà tal-

komunikazzjonijiet tagħhom, bħal per 

eżempju billi jużaw tipi speċifiċi ta' 

softwer jew teknoloġiji ta' kriptaġġ. Ir-

rekwiżit li l-utenti finali jiġu infurmati 

b'riskji ta’ sigurtà partikolari jenħtieġ li 

ma jeħlisx lil fonitur ta’ servizz mill-

obbligu li jieħu, bi spejjez tiegħu, miżuri 

adatti u immedjati biex jirrimedja 

kwalunkwe riskju ta' sigurtà ġdid u 

imprevist u li jistabbilixxi mill-ġdid il-

livell ta' sigurtà normali tas-servizz. Il-

forniment ta’ informazzjoni dwar ir-riskji 

ta’ sigurtà għall-abbonat jenħtieġ li jkun 

mingħajr ħlas. 

Or. en 

 

Emenda   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 91a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (91a) Sabiex tkun żgurata salvagwardja 
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tas-sigurtà u l-integrità tan-netwerks u s-

servizzi, l-użu tal-kriptaġġ minn tarf sa 

tarf jenħtieġ li jitħeġġeġ u, fejn meħtieġ, 

ikun obbligatorju skont il-prinċipji tal-

protezzjoni tad-data fid-disinn u l-

privatezza fid-disinn. b’mod partikolari, 

jenħtieġ li l-Istati Membri ma jimponu l-

ebda obbligu fuq il-fornituri ta' kriptaġġ, 

il-fornituri ta’ servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet elettroniċi u l-

organizzazzjonijiet l-oħra kollha (fil-livelli 

kollha tal-katina tal-provvista) li jwassal 

biex idgħajjef is-sigurtà tan-netwerks u s-

servizzi tagħhom, bħal pereżempju lli jiġu 

permessi jew iffaċilitati l-"backdoors"; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 93 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(93) Fejn il-forniment tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi jiddependi 

fuq ir-riżorsi pubbliċi li l-użu tagħhom 

huwa soġġett għal awtorizzazzjoni 

speċifika, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 

lill-awtorità kompetenti għall-ħruġ tiegħu 

d-dritt li timponi tariffi sabiex jiġi żgurat l-

aħjar użu possibbli ta’ dawn ir-riżorsi skont 

il-proċeduri previsti f’din id-Direttiva. 

F’konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti 

tal-Ġustizzja, l-Istati Membri ma jistgħux 

jimponu miżati jew tariffi fir-rigward tal-

provvista tan-netwerks u tas-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi minbarra 

dawk previsti minn din id-Direttiva. F’dan 

ir-rigward, l-Istati Membri għandu 

jkollhom approċċ koerenti għall-

istabbiliment ta’ dawn l-miżati jew it-tariffi 

(93) Fejn il-forniment tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi jiddependi 

fuq ir-riżorsi pubbliċi li l-użu tagħhom 

huwa soġġett għal awtorizzazzjoni 

speċifika, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 

lill-awtorità kompetenti għall-ħruġ tiegħu 

d-dritt li timponi tariffi sabiex jiġi żgurat l-

aħjar użu possibbli ta’ dawn ir-riżorsi skont 

il-proċeduri previsti f’din id-Direttiva. Tali 

użu jista' jiġi żgurat billi t-tariffi jiġu 

stabbiliti f'livell li jirrifletti l-valur tal-

ispettru bl-aħjar użu alternattiv tiegħu. 

F’konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti 

tal-Ġustizzja, l-Istati Membri ma jistgħux 

jimponu miżati jew tariffi fir-rigward tal-

provvista tan-netwerks u tas-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi minbarra 

dawk previsti minn din id-Direttiva. F’dan 
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sabiex ma jipprovdux piż finanzjarju żejjed 

marbut mal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 

ġenerali jew tad-drittijiet tal-użu għall-

impriżi li jipprovdu netwerks u servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi. 

ir-rigward, l-Istati Membri jenħtieġ li 

jkollhom approċċ koerenti għall-

istabbiliment ta’ dawn l-miżati jew it-tariffi 

sabiex ma jipprovdux piż finanzjarju żejjed 

marbut mal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 

ġenerali jew tad-drittijiet tal-użu għall-

impriżi li jipprovdu netwerks u servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kodiċi jistabbilixxi bosta kriterji li t-tariffi jridu jqisu, iżda finalment jonqos milli 

jistabbilixxi gwida ċara dwar l-aħjar prattika għall-istabbiliment tat-tariffi tal-ispettru. Il-

kodiċi għandu jipprovdi li t-tariffi jeħtieġ jirriflettu l-valur tal-ispettru bl-aħjar użu 

alternattivi tiegħu (jiġifieri l-kost tal-opportunità). 

 

Emenda   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 95 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(95) F’konformità mar-rwol tagħhom li 

jiżguraw l-aħjar użu tal-ispettru tar-radju, 

it-ħlasijiet marbuta mad-drittijiet tal-użu 

tal-ispettru tar-radju jistgħu jinfluwenzaw 

id-deċiżjonijiet dwar jekk għandux jingħata 

tali drittijiet u jintużaw ir-riżorsi tal-

ispettru tar-radju. Meta l-prezzijiet ta’ 

riżerva jiġu stabbiliti bħala mezz biex tiġi 

determinata valutazzjoni minima li tiżgura 

l-aħjar użu, l-Istati Membri għandhom 

għalhekk jiżguraw li dawn il-prezzijiet, 

irrispettivament mit-tip ta’ proċedura tal-

għażla użata, jirriflettu wkoll l-ispejjeż 

addizzjonali marbuta mat-twettiq tal-

kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni imposti 

fuq għanijiet oħra ta’ poltika li ma jkunux 

raġonevolment mistennija li jintlaħqu skont 

standards normali kummerċajli, bħalma 

huma l-kundizzjonijiet ta’ opertura 

territorjali. Meta jseħħ dan, għandha 

tittieħd kunsiderazzjoni tas-sitwazzjoni 

kompetittiva tas-suq ikkonċernat. 

(95) F’konformità mar-rwol tagħhom li 

jiżguraw l-aħjar użu tal-ispettru tar-radju, 

it-ħlasijiet marbuta mad-drittijiet tal-użu 

tal-ispettru tar-radju jistgħu jinfluwenzaw 

id-deċiżjonijiet dwar jekk għandux jingħata 

tali drittijiet u jintużaw ir-riżorsi tal-

ispettru tar-radju. Meta l-prezzijiet ta’ 

riżerva jiġu stabbiliti bħala mezz biex tiġi 

determinata valutazzjoni minima li tiżgura 

l-aħjar użu, l-Istati Membri għandhom 

għalhekk jiżguraw li dawn il-prezzijiet, 

irrispettivament mit-tip ta’ proċedura tal-

għażla użata, jirriflettu u jkunu 

proporjonati mal-ispejjeż addizzjonali 

marbuta mat-twettiq tal-kundizzjonijiet ta’ 

awtorizzazzjoni imposti fuq għanijiet oħra 

ta’ poltika li ma jkunux raġonevolment 

mistennija li jintlaħqu skont standards 

normali kummerċajli, bħalma huma l-

kundizzjonijiet ta’ opertura territorjali. 

Meta jseħħ dan, jenħtieġ li tittieħed 

kunsiderazzjoni tas-sitwazzjoni 

kompetittiva tas-suq ikkonċernat. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-provvediment ta' gwida tant ċara għandu l-vantaġġ li jnaqqas id-disparità fil-prezzijiet bejn 

l-Istati Membri. 

 

Emenda   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 103 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(103) L-iżgurar ta’ konnettività universali 

f’kull Stat Membru huwa essenzjali għall-

iżvilupp ekonomiku u soċjali, il-

parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika u 

koeżjoni soċjali u territorjali. Hekk kif il-

konnettività ssir element integrali għas-

soċjetà u l-benessri tal-Ewropa, għandha 

tinkiseb kopertura fl-UE kollha billi l-

Ewropa tafda fuq l-impożizzjoni mill-Istati 

Membri tar-rekwiżiti xierqa ta’ kopertura, 

li għandhom jiġu adattati għal kull żona 

moqdija u limitati għall-piż proporzjonat 

sabiex ma tixxekkilx l-introduzzjoni mill-

fornituri tas-servizz. Il-kopertura tat-

territorju kif ukoll il-konnettività fl-Istati 

Membri kollha għandhom ikunu 

massimizzati u affidabbli, bil-ħsieb li jiġu 

promossi servizzi domestiċi u 

transkonfinali u applikazzjonijiet bħall-

karozzi konnessi u s-saħħa elettronika. 

Għalhekk, sabiex tiżdied iċ-ċertezza u l-

prevedibilità regolatorja tal-bżonnijiet tal-

investiment u biex tiġi garantita 

konnettività proporzjonata u ġusta għaċ-

ċittadini kollha, l-applikazzjoni mill-

awtoritajiet kompetenti tal-obbligi ta’ 

kopertura għandha tiġi kkoordinata fil-

livell tal-Unjoni. Meta wieħed iqis l-

ispeċifiċitajiet nazzjonali, koordinazzjoni 

bħal din għandha tkun limitata għal kriterji 

ġenerali li għandhom jintużaw biex wieħed 

jiddefinixxi u jkejjel l-obbligi ta’ 

kopertura, bħad-densità tal-popolazzjoni 

jew l-karatteristiċi topografiċi u topoloġiċi. 

(103) L-iżgurar ta’ konnettività universali 

f’kull Stat Membru huwa essenzjali għall-

iżvilupp ekonomiku u soċjali, il-

parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika u 

koeżjoni soċjali u territorjali. Hekk kif il-

konnettività ssir element integrali għas-

soċjetà u l-benessri tal-Ewropa, għandha 

tinkiseb kopertura fl-UE kollha billi l-

Ewropa tafda fuq l-impożizzjoni mill-Istati 

Membri tar-rekwiżiti xierqa ta’ kopertura, 

li għandhom jiġu adattati għal kull żona 

moqdija u limitati għall-piż proporzjonat 

sabiex ma tixxekkilx l-introduzzjoni mill-

fornituri tas-servizz. Il-kopertura tat-

territorju kif ukoll il-konnettività fl-Istati 

Membri kollha għandhom ikunu 

massimizzati u affidabbli, bil-ħsieb li jiġu 

promossi servizzi domestiċi u 

transkonfinali u applikazzjonijiet bħall-

karozzi konnessi u s-saħħa elettronika. 

Għalhekk, sabiex tiżdied iċ-ċertezza u l-

prevedibilità regolatorja tal-bżonnijiet tal-

investiment u biex tiġi garantita 

konnettività proporzjonata u ġusta għaċ-

ċittadini kollha, l-applikazzjoni mill-

awtoritajiet kompetenti tal-obbligi ta’ 

kopertura għandha tiġi kkoordinata fil-

livell tal-Unjoni. Meta wieħed iqis l-

ispeċifiċitajiet nazzjonali, koordinazzjoni 

bħal din jenħtieġ li tkun limitata għal 

kriterji ġenerali li għandhom jintużaw biex 

wieħed jiddefinixxi u jkejjel l-obbligi ta’ 

kopertura, bħad-densità tal-popolazzjoni 

jew l-karatteristiċi topografiċi u topoloġiċi, 
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filwaqt li jittieħed inkundiserazzjoni l-

prinċipju tan-newtralità teknoloġika, 

sabiex tiġi stimulata kombinazzjoni tal-

aħjar teknoloġiji skont ir-reġjun. 

Or. en 

 

Emenda   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 103 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(103) L-iżgurar ta’ konnettività universali 

f’kull Stat Membru huwa essenzjali għall-

iżvilupp ekonomiku u soċjali, il-

parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika u 

koeżjoni soċjali u territorjali. Hekk kif il-

konnettività ssir element integrali għas-

soċjetà u l-benessri tal-Ewropa, għandha 

tinkiseb kopertura fl-UE kollha billi l-

Ewropa tafda fuq l-impożizzjoni mill-Istati 

Membri tar-rekwiżiti xierqa ta’ kopertura, 

li għandhom jiġu adattati għal kull żona 

moqdija u limitati għall-piż proporzjonat 

sabiex ma tixxekkilx l-introduzzjoni mill-

fornituri tas-servizz. Il-kopertura tat-

territorju kif ukoll il-konnettività fl-Istati 

Membri kollha għandhom ikunu 

massimizzati u affidabbli, bil-ħsieb li jiġu 

promossi servizzi domestiċi u 

transkonfinali u applikazzjonijiet bħall-

karozzi konnessi u s-saħħa elettronika. 

Għalhekk, sabiex tiżdied iċ-ċertezza u l-

prevedibilità regolatorja tal-bżonnijiet tal-

investiment u biex tiġi garantita 

konnettività proporzjonata u ġusta għaċ-

ċittadini kollha, l-applikazzjoni mill-

awtoritajiet kompetenti tal-obbligi ta’ 

kopertura għandha tiġi kkoordinata fil-

livell tal-Unjoni. Meta wieħed iqis l-

ispeċifiċitajiet nazzjonali, koordinazzjoni 

bħal din għandha tkun limitata għal kriterji 

ġenerali li għandhom jintużaw biex wieħed 

jiddefinixxi u jkejjel l-obbligi ta’ 

kopertura, bħad-densità tal-popolazzjoni 

(103) L-iżgurar ta’ konnettività universali 

f’kull Stat Membru huwa essenzjali għall-

iżvilupp ekonomiku u soċjali, il-

parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika u 

koeżjoni soċjali u territorjali. Hekk kif il-

konnettività ssir element integrali għas-

soċjetà u l-benessri tal-Ewropa, għandha 

tinkiseb kopertura fl-UE kollha billi l-

Ewropa tafda fuq l-impożizzjoni mill-Istati 

Membri tar-rekwiżiti xierqa ta’ kopertura, 

li għandhom jiġu adattati għal kull żona 

moqdija u limitati għall-piż proporzjonat 

sabiex ma tixxekkilx l-introduzzjoni mill-

fornituri tas-servizz. Il-kopertura tat-

territorju kif ukoll il-konnettività fl-Istati 

Membri kollha għandhom ikunu 

massimizzati u affidabbli, bil-ħsieb li jiġu 

promossi servizzi domestiċi u 

transkonfinali u applikazzjonijiet bħall-

karozzi konnessi u s-saħħa elettronika. 

Għalhekk, sabiex tiżdied iċ-ċertezza u l-

prevedibilità regolatorja tal-bżonnijiet tal-

investiment u biex tiġi garantita 

konnettività proporzjonata u ġusta għaċ-

ċittadini kollha, l-applikazzjoni mill-

awtoritajiet kompetenti tal-obbligi ta’ 

kopertura għandha tiġi kkoordinata fil-

livell tal-Unjoni. Meta wieħed iqis l-

ispeċifiċitajiet nazzjonali, koordinazzjoni 

bħal din għandha tkun limitata għal kriterji 

ġenerali li għandhom jintużaw biex wieħed 

jiddefinixxi u jkejjel l-obbligi ta’ 

kopertura, bħad-densità tal-popolazzjoni 

jew l-karatteristiċi topografiċi u topoloġiċi, 
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jew l-karatteristiċi topografiċi u topoloġiċi. b'konformità mal-prinċipju tan-newtralità 

teknoloġika. 

Or. en 

 

Emenda   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 103 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(103) L-iżgurar ta’ konnettività universali 

f’kull Stat Membru huwa essenzjali għall-

iżvilupp ekonomiku u soċjali, il-

parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika u 

koeżjoni soċjali u territorjali. Hekk kif il-

konnettività ssir element integrali għas-

soċjetà u l-benessri tal-Ewropa, għandha 

tinkiseb kopertura fl-UE kollha billi l-

Ewropa tafda fuq l-impożizzjoni mill-Istati 

Membri tar-rekwiżiti xierqa ta’ kopertura, 

li għandhom jiġu adattati għal kull żona 

moqdija u limitati għall-piż proporzjonat 

sabiex ma tixxekkilx l-introduzzjoni mill-

fornituri tas-servizz. Il-kopertura tat-

territorju kif ukoll il-konnettività fl-Istati 

Membri kollha għandhom ikunu 

massimizzati u affidabbli, bil-ħsieb li jiġu 

promossi servizzi domestiċi u 

transkonfinali u applikazzjonijiet bħall-

karozzi konnessi u s-saħħa elettronika. 

Għalhekk, sabiex tiżdied iċ-ċertezza u l-

prevedibilità regolatorja tal-bżonnijiet tal-

investiment u biex tiġi garantita 

konnettività proporzjonata u ġusta għaċ-

ċittadini kollha, l-applikazzjoni mill-

awtoritajiet kompetenti tal-obbligi ta’ 

kopertura għandha tiġi kkoordinata fil-

livell tal-Unjoni. Meta wieħed iqis l-

ispeċifiċitajiet nazzjonali, koordinazzjoni 

bħal din għandha tkun limitata għal kriterji 

ġenerali li għandhom jintużaw biex wieħed 

jiddefinixxi u jkejjel l-obbligi ta’ 

kopertura, bħad-densità tal-popolazzjoni 

jew l-karatteristiċi topografiċi u topoloġiċi. 

(103) L-iżgurar ta’ konnettività universali 

f’kull Stat Membru huwa essenzjali għall-

iżvilupp ekonomiku u soċjali, il-

parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika u 

koeżjoni soċjali u territorjali. Hekk kif il-

konnettività ssir element integrali għas-

soċjetà u l-benessri tal-Ewropa, għandha 

tinkiseb kopertura fl-UE kollha biex jiġu 

koperti mija fil-mija taċ-ċittadini Ewropej, 

billi l-Ewropa tafda fuq l-impożizzjoni 

mill-Istati Membri tar-rekwiżiti xierqa ta’ 

kopertura, li għandhom jiġu adattati għal 

kull żona moqdija u limitati għall-piż 

proporzjonat sabiex ma tixxekkilx l-

introduzzjoni mill-fornituri tas-servizz. Il-

kopertura tat-territorju kif ukoll il-

konnettività fl-Istati Membri kollha 

għandhom ikunu massimizzati u affidabbli, 

bil-ħsieb li jiġu promossi servizzi 

domestiċi u transkonfinali u 

applikazzjonijiet bħall-karozzi konnessi u 

s-saħħa elettronika. Għalhekk, sabiex 

tiżdied iċ-ċertezza u l-prevedibilità 

regolatorja tal-bżonnijiet tal-investiment u 

biex tiġi garantita konnettività 

proporzjonata u ġusta għaċ-ċittadini kollha, 

l-applikazzjoni mill-awtoritajiet 

kompetenti tal-obbligi ta’ kopertura 

għandha tiġi kkoordinata fil-livell tal-

Unjoni. Meta wieħed iqis l-ispeċifiċitajiet 

nazzjonali, koordinazzjoni bħal din 

għandha tkun limitata għal kriterji ġenerali 

li għandhom jintużaw biex wieħed 

jiddefinixxi u jkejjel l-obbligi ta’ 

kopertura, bħad-densità tal-popolazzjoni 
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jew l-karatteristiċi topografiċi u topoloġiċi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-obbligi ta' kopertura huma strument importanti fit-triq lejn il-kisba tas-soċjetà tal-gigabits 

għaċ-ċittadini Ewropej kollha. 

 

Emenda   220 

Eva Kaili 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 103 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(103) L-iżgurar ta’ konnettività universali 

f’kull Stat Membru huwa essenzjali għall-

iżvilupp ekonomiku u soċjali, il-

parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika u 

koeżjoni soċjali u territorjali. Hekk kif il-

konnettività ssir element integrali għas-

soċjetà u l-benessri tal-Ewropa, għandha 

tinkiseb kopertura fl-UE kollha billi l-

Ewropa tafda fuq l-impożizzjoni mill-Istati 

Membri tar-rekwiżiti xierqa ta’ kopertura, 

li għandhom jiġu adattati għal kull żona 

moqdija u limitati għall-piż proporzjonat 

sabiex ma tixxekkilx l-introduzzjoni mill-

fornituri tas-servizz. Il-kopertura tat-

territorju kif ukoll il-konnettività fl-Istati 

Membri kollha għandhom ikunu 

massimizzati u affidabbli, bil-ħsieb li jiġu 

promossi servizzi domestiċi u 

transkonfinali u applikazzjonijiet bħall-

karozzi konnessi u s-saħħa elettronika. 

Għalhekk, sabiex tiżdied iċ-ċertezza u l-

prevedibilità regolatorja tal-bżonnijiet tal-

investiment u biex tiġi garantita 

konnettività proporzjonata u ġusta għaċ-

ċittadini kollha, l-applikazzjoni mill-

awtoritajiet kompetenti tal-obbligi ta’ 

kopertura għandha tiġi kkoordinata fil-

livell tal-Unjoni. Meta wieħed iqis l-

ispeċifiċitajiet nazzjonali, koordinazzjoni 

bħal din għandha tkun limitata għal kriterji 

ġenerali li għandhom jintużaw biex wieħed 

jiddefinixxi u jkejjel l-obbligi ta’ 

(103) L-iżgurar ta’ konnettività universali 

f’kull Stat Membru huwa essenzjali għall-

iżvilupp ekonomiku u soċjali, il-

parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika u 

koeżjoni soċjali u territorjali. Hekk kif il-

konnettività ssir element integrali għas-

soċjetà u l-benessri tal-Ewropa, għandha 

tinkiseb kopertura fl-UE kollha biex jiġu 

koperti mija fil-mija taċ-ċittadini Ewropej, 

billi l-Ewropa tafda fuq l-impożizzjoni 

mill-Istati Membri tar-rekwiżiti xierqa ta’ 

kopertura, li għandhom jiġu adattati għal 

kull żona moqdija u limitati għall-piż 

proporzjonat sabiex ma tixxekkilx l-

introduzzjoni mill-fornituri tas-servizz. Il-

kopertura tat-territorju kif ukoll il-

konnettività fl-Istati Membri kollha 

għandhom ikunu massimizzati u affidabbli, 

bil-ħsieb li jiġu promossi servizzi 

domestiċi u transkonfinali u 

applikazzjonijiet bħall-karozzi konnessi u 

s-saħħa elettronika. Għalhekk, sabiex 

tiżdied iċ-ċertezza u l-prevedibilità 

regolatorja tal-bżonnijiet tal-investiment u 

biex tiġi garantita konnettività 

proporzjonata u ġusta għaċ-ċittadini kollha, 

l-applikazzjoni mill-awtoritajiet 

kompetenti tal-obbligi ta’ kopertura 

għandha tiġi kkoordinata fil-livell tal-

Unjoni. Meta wieħed iqis l-ispeċifiċitajiet 

nazzjonali, koordinazzjoni bħal din 

għandha tkun limitata għal kriterji ġenerali 



PE602.947v01-00 80/158 AM\1122801MT.docx 

MT 

kopertura, bħad-densità tal-popolazzjoni 

jew l-karatteristiċi topografiċi u topoloġiċi. 

li għandhom jintużaw biex wieħed 

jiddefinixxi u jkejjel l-obbligi ta’ 

kopertura, bħad-densità tal-popolazzjoni 

jew l-karatteristiċi topografiċi u topoloġiċi. 

Or. en 

 

Emenda   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 105 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(105) L-armonizzazzjoni l-koordinazzjoni 

tal-ispettru u r-regolamentazzjoni tat-

tagħmir appoġġjat mill-istandardizzazzjoni 

huma komplementari u għandhom bżonn li 

jkunu kkoordinati mill-qrib biex jilħqu l-

għanijiet konġunti tagħhom b’mod effikaċi, 

bl-appoġġ tal-RSPG. Il-koordinazzjoni 

bejn il-kontenut u ż-żmien tal-mandati lis-

CEPT taħt id-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-

Radju u t-talbiet tal-istandardizzazzjoni 

lill-korpi ta’ standardizzazzjoni, bħal 

pereżempju l-Istitut Ewropew tal-

Istandards tat-Telekomunikazzjoni, anke 

fir-rigward ta’ riċevituri tar-radju, 

għandhom jiffaċilitaw l-introduzzjoni ta’ 

sistemi futuri, jappoġġaw l-opportunitajiet 

ta’ kondiviżjoni tal-ispettru u jiżguraw 

ġestjoni effiċjenti tal-ispettru. 

(105) L-armonizzazzjoni l-koordinazzjoni 

tal-ispettru u r-regolamentazzjoni tat-

tagħmir appoġġjat mill-istandardizzazzjoni 

huma komplementari u għandhom bżonn li 

jkunu kkoordinati mill-qrib biex jilħqu l-

għanijiet konġunti tagħhom b’mod effikaċi, 

bl-appoġġ tal-RSPG. Il-koordinazzjoni 

bejn il-kontenut u ż-żmien tal-mandati lis-

CEPT taħt id-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-

Radju u t-talbiet tal-istandardizzazzjoni 

lill-korpi ta’ standardizzazzjoni, bħal 

pereżempju l-Istitut Ewropew tal-

Istandards tat-Telekomunikazzjoni, anke 

fir-rigward ta’ riċevituri tar-radju, 

għandhom jiffaċilitaw l-introduzzjoni ta’ 

sistemi futuri, jappoġġaw l-opportunitajiet 

ta’ kondiviżjoni tal-ispettru u jiżguraw 

ġestjoni effiċjenti tal-ispettru. Kwalunkwe 

standard, speċifiċità jew 

rakkomandazzjoni li jikkonċernaw 

elementi tan-netwerk u facilitajiet relatati, 

kemm fissi kif ukoll mobbli, jenħtieġ li 

fejn ikun fattibbli jieħdu 

inkunsidreazzjoni kwalunkwe obbligu ta' 

aċċess li jista' jkun meħtieġ li jiġi impost 

skont din id-Direttiva. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Marbuta b’mod intrinsiku ma’ emendi oħrajn. 
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Emenda   222 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 106 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(106) Id-domanda għal spettru tar-radju 

armonizzat mhix uniformi f’kull parti tal-

Unjoni. F’każijiet fejn ikun hemm nuqqas 

ta’ domanda għal banda armonizzata fil-

livell reġjonali jew nazzjonali, l-Istati 

Membri jistgħu eċċezzjonalment ikunu 

jistgħu jippermettu l-użu alternattiv tal-

banda sakemm dan in-nuqqas fid-domanda 

jippersisti u sakemm l-użu alternattiv ma 

jippreġudikax l-użu armonizzat tal-banda 

msemmija minn Stati Membri oħra u li dan 

jieqaf meta d-domanda għall-użu 

armonizzat jimmaterjalizza. 

(106) Id-domanda għal spettru tar-radju 

armonizzat mhix uniformi f’kull parti tal-

Unjoni. F’każijiet fejn ikun hemm nuqqas 

ta’ domanda għal banda armonizzata fil-

livell reġjonali jew nazzjonali, l-Istati 

Membri jistgħu eċċezzjonalment ikunu 

jistgħu jippermettu l-użu alternattiv tal-

banda sakemm dan in-nuqqas fid-domanda 

jippersisti, abbażi ta' valutazzjoni li tħares 

'il quddiem tal-iżvilupp tas-suq, u sakemm 

l-użu alternattiv ma jippreġudikax l-użu 

armonizzat tal-banda msemmija minn Stati 

Membri oħra u li dan jieqaf meta d-

domanda għall-użu armonizzat 

jimmaterjalizza. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 111 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(111) F’każijiet eċċezzjonali fejn l-Istati 

Membri jiddeċiedu li jillimitaw il-libertà li 

jiġu pprovduti servizzi u netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi bbażati fuq 

raġunijiet ta’ politika pubblika, sigurtà 

pubblika jew saħħa pubblika, l-Istati 

Membri għandhom jispjegaw ir-raġunijiet 

għal tali limitazzjoni. 

(111) F’każijiet eċċezzjonali fejn l-Istati 

Membri jiddeċiedu li jillimitaw il-libertà li 

jiġu pprovduti servizzi u netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi bbażati fuq 

raġunijiet ta’ politika pubblika, sigurtà 

pubblika jew saħħa pubblika, tali 

limitazzjonijiet jenħtieġ li jkunu 

debitament ġustifikati, previsti mil-liġi, 

jirrispettaw l-essenza tad-drittijiet u l-

libertajiet rikonoxxuti mill-Karta u jkunu 
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soġġetti għall-prinċipju tal-

proporzjonalità, bi qbil mal-Artikolu 52(1) 

tal-Karta. Barra minn hekk, kwalunkwe 

liġi nazzjonali li tippermetti lill-

awtoritajiet pubbliċi jkollhom aċċess 

għan-netwerks jew il-kontenut ta' 

komunikazzjonijiet elettroniċi fuq bażi 

ġeneralizzata jenħtieġ li titqies li 

tikkomprometti l-essenza tad-dritt 

fundamentali tar-rispett tal-ħajja privata, 

kif iggarantit mill-Artikolu 7 tal-Karta; 

Or. en 

 

Emenda   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 113 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(113) Bi tkabbir fid-domanda tal-ispettru 

u applikazzjonijiet u teknoloġiji ġodda u 

diversi li jeħtieġu aċċess u użu aktar 

flessibbli tal-ispettru, l-Istati Membri 

għandhom jippromwovu l-użu kondiviż 

tal-ispettru billi jiddeterminaw l-aktar 

skemi ta’ awtorizzazzjoni xierqa għal kull 

xenarju u billi jiddefinixxu regoli xierqa u 

trasparenti u l-kondizzjonijiet għalihom. L-

użu kondiviż tal-ispettru dejjem aktar 

jassigura l-użu effettiv u effiċjenti billi 

jippermetti diversi utenti indipendenti jew 

apparati li jaċċessaw l-istess banda ta’ 

frekwenzi skont tipi differenti ta’ reġimi 

legali sabiex jagħmlu r-riżorsi addizzjonali 

tal-ispettru disponibbli, iżidu l-effiċjenza 

tal-użu u jiffaċilitaw l-aċċess tal-ispettru 

għal utenti ġodda. L-użu kondiviż jista’ 

jkun ibbażat fuq l-awtorizzazzjonijiet 

ġenerali jew l-użu eżentat minn liċenzja li 

jippermetti, taħt kundizzjonijiet speċifiċi 

tal-kondiviżjoni, diversi utenti jaċċessaw u 

jużaw l-istess spettru f’żoni ġeografiċi 

differenti jew f’perjodi ta’ żmien differenti. 

Tista’ wkoll tkun ibbażata fuq drittijiet 

individwali tal-użu skont arranġamenti 

bħal aċċess kondiviż liċenzjat fejn l-utenti 

(113) Bi tkabbir fid-domanda tal-ispettru 

u applikazzjonijiet u teknoloġiji ġodda u 

diversi li jeħtieġu aċċess u użu aktar 

flessibbli tal-ispettru, l-Istati Membri 

għandhom jippromwovu l-użu kondiviż 

tal-ispettru billi jiddeterminaw l-aktar 

skemi ta’ awtorizzazzjoni xierqa għal kull 

xenarju u billi jiddefinixxu regoli xierqa u 

trasparenti u l-kondizzjonijiet għalihom. 

F'dan il-proċess, jenħtieġ li l-Istati 

Membri jiggarantixxu l-Kkntinwazzjoni 

bla xkliel tas-servizzi eżistenti li jużaw l-

ispettru, bħall-konnettività satellitari ta' 

natura differenti, b'mod partikolari l-

komunikazzjoni, l-osservazzjoni tad-dinja 

u l-ġeonavigazzjoni. L-użu kondiviż tal-

ispettru dejjem aktar jassigura l-użu effettiv 

u effiċjenti billi jippermetti diversi utenti 

indipendenti jew apparati li jaċċessaw l-

istess banda ta’ frekwenzi skont tipi 

differenti ta’ reġimi legali sabiex jagħmlu 

r-riżorsi addizzjonali tal-ispettru 

disponibbli, iżidu l-effiċjenza tal-użu u 

jiffaċilitaw l-aċċess tal-ispettru għal utenti 

ġodda. L-użu kondiviż jista’ jkun ibbażat 

fuq l-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew l-użu 

eżentat minn liċenzja li jippermetti, taħt 
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kollha (flimkien mal-utenti eżistenti u 

dawk ġodda) jaqblu dwar it-termini u l-

kundizzjonijiet għall-aċċess kondiviż, taħt 

is-sorveljanza tal-awtoritajiet kompetenti, 

b’tali mod li jiżguraw kwalità minima 

garantita tat-trażmissjoni bir-radju. Meta l-

Istati Membri jippermettu l-użu kondiviż 

taħt diversi reġimi ta’ awtorizzazzjoni, 

dawn ma għandhomx jistabbilixxu durati 

ferm diverġenti għal dak l-użu taħt diversi 

reġimi ta’ awtorizzazzjoni. 

kundizzjonijiet speċifiċi tal-kondiviżjoni, 

diversi utenti jaċċessaw u jużaw l-istess 

spettru f’żoni ġeografiċi differenti jew 

f’perjodi ta’ żmien differenti. Tista’ wkoll 

tkun ibbażata fuq drittijiet individwali tal-

użu skont arranġamenti bħal aċċess 

kondiviż liċenzjat fejn l-utenti kollha 

(flimkien mal-utenti eżistenti u dawk 

ġodda) jaqblu dwar it-termini u l-

kundizzjonijiet għall-aċċess kondiviż, taħt 

is-sorveljanza tal-awtoritajiet kompetenti, 

b’tali mod li jiżguraw kwalità minima 

garantita tat-trażmissjoni bir-radju. Meta l-

Istati Membri jippermettu l-użu kondiviż 

taħt diversi reġimi ta’ awtorizzazzjoni, 

dawn ma għandhomx jistabbilixxu durati 

ferm diverġenti għal dak l-użu taħt diversi 

reġimi ta’ awtorizzazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 119 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(119) L-Istati Membri għandhom jesiġu 

biss, qabel l-għoti ta’ dritt, il-verifika tal-

elementi li tista’ tintwera b’mod raġonevoli 

minn applikant normalment prudenti 

filwaqt li jitqies b’mod xieraq il-valur 

importanti kemm pubbliku kif ukoll il-

valur fis-suq tal-ispettru tar-radju bħala 

riżorsa pubblika skarsa. Dan huwa 

mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà ta’ 

verifika sussegwenti li l-kriterji ta’ 

eliġibbiltà ġew sodisfati, pereżempju 

permezz ta’ stadji importanti, fejn il-kriterji 

ma jistgħux raġonevolment jiġu sodisfati 

inizjalment. Biex jiġi ppreservat l-użu 

effikaċi u effiċjenti tal-ispettru tar-radju, l-

Istati Membri ma għandhomx jagħtu 

drittijiet fejn l-eżami tagħhom jindika li l-

applikanti mhumiex kapaċi jikkonformaw 

mal-kondizzjonijiet, mingħajr preġudizzju 

għall-possibbiltà li jitħaffef l-użu 

(119) L-Istati Membri għandhom jesiġu 

biss, qabel l-għoti ta’ dritt, il-verifika tal-

elementi li tista’ tintwera b’mod raġonevoli 

minn applikant normalment prudenti 

filwaqt li jitqies b’mod xieraq il-valur 

importanti kemm pubbliku kif ukoll il-

valur fis-suq tal-ispettru tar-radju bħala 

riżorsa pubblika skarsa. Dan huwa 

mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà ta’ 

verifika sussegwenti li l-kriterji ta’ 

eliġibbiltà ġew sodisfati, pereżempju 

permezz ta’ stadji importanti, fejn il-kriterji 

ma jistgħux raġonevolment jiġu sodisfati 

inizjalment. Biex jiġi ppreservat l-użu 

effikaċi u effiċjenti tal-ispettru tar-radju, l-

Istati Membri ma għandhomx jagħtu 

drittijiet fejn l-eżami tagħhom jindika li l-

applikanti mhumiex kapaċi jikkonformaw 

mal-kondizzjonijiet, mingħajr preġudizzju 

għall-possibbiltà li jitħaffef l-użu 
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sperimentali limitat biż-żmien. B’durata 

twila biżżejjed tal-awtorizzazzjonijiet 

għall-użu tal-ispettru għandha tiżdied il-

prevedibbiltà tal-investiment biex 

jikkontribwixxi il-firxa aktar mgħaġġla 

tan-netwerk u servizzi aħjar, kif ukoll l-

istabbiltà li ssostni n-negozjar u l-

lokazzjoni tal-ispettru. Sakemm l-użu tal-

ispettru huwa awtorizzat għal perjodu ta’ 

żmien mingħajr limitu, tali durata għandha 

tqis kemm l-għanijiet segwiti kif ukoll tkun 

suffiċjenti biex jitħaffef l-irkupru tal-

investimenti magħmula. Filwaqt li durata 

itwal tista’ tiżgura l-prevedibbiltà tal-

investiment, miżuri li jiżguraw l-użu 

effikaċi u effiċjenti tal-ispettru tar-radju, 

bħal pereżempju s-setgħa tal-awtorità 

kompetenti li temenda jew tirtira d-dritt fil-

każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-

kundizzjonijiet marbuta mad-drittijiet tal-

użu, jew it-tħaffif tan-negozjabbiltà u l-

lokazzjoni tal-ispettru tar-radju, se sservi 

biex tiġi evitata l-akkumulazzjoni mhux 

xierqa tal-ispettru tar-radju u ssostni 

flessibilità akbar fid-distribuzzjoni tar-

riżorsi tal-ispettru. Żieda tat-tariffi 

annwalizzati hija wkoll mezz biex tiġi 

żgurata valutazzjoni kontinwa tal-użu tal-

ispettru mid-detentur tad-dritt. 

sperimentali limitat biż-żmien. B'durata 

massima twila biżżejjed tal-

awtorizzazzjonijiet għall-użu tal-ispettru 

għandha tiżdied il-prevedibbiltà tal-

investiment biex jikkontribwixxi għall-

firxa aktar mgħaġġla tan-netwerk u 

servizzi aħjar, kif ukoll l-istabbiltà li 

ssostni n-negozjar u l-lokazzjoni tal-

ispettru, b'suġġett għal rieżamijiet 

regolari biex jiġi vvalutat jekk l-iżvilupp 

tas-suq u l-innovazzjonijiet teknoloġika 

jippermettux użu iktar effiċjenti tal-

ispettru. Sakemm l-użu tal-ispettru huwa 

awtorizzat għal perjodu ta’ żmien mingħajr 

limitu, tali durata għandha tqis kemm l-

għanijiet segwiti kif ukoll tkun suffiċjenti 

biex jitħaffef l-irkupru tal-investimenti 

magħmula. Filwaqt li durata itwal tista’ 

tiżgura l-prevedibbiltà tal-investiment, 

miżuri li jiżguraw l-użu effikaċi u effiċjenti 

tal-ispettru tar-radju, bħal pereżempju s-

setgħa tal-awtorità kompetenti li temenda 

jew tirtira d-dritt fil-każ ta’ nuqqas ta’ 

konformità mal-kundizzjonijiet marbuta 

mad-drittijiet tal-użu, jew it-tħaffif tan-

negozjabbiltà u l-lokazzjoni tal-ispettru tar-

radju, se sservi biex tiġi evitata l-

akkumulazzjoni mhux xierqa tal-ispettru 

tar-radju u ssostni flessibilità akbar fid-

distribuzzjoni tar-riżorsi tal-ispettru. Żieda 

tat-tariffi annwalizzati hija wkoll mezz 

biex tiġi żgurata valutazzjoni kontinwa tal-

użu tal-ispettru mid-detentur tad-dritt. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 119 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(119) L-Istati Membri għandhom jesiġu 

biss, qabel l-għoti ta’ dritt, il-verifika tal-

elementi li tista’ tintwera b’mod raġonevoli 

minn applikant normalment prudenti 

filwaqt li jitqies b’mod xieraq il-valur 

importanti kemm pubbliku kif ukoll il-

valur fis-suq tal-ispettru tar-radju bħala 

riżorsa pubblika skarsa. Dan huwa 

mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà ta’ 

verifika sussegwenti li l-kriterji ta’ 

eliġibbiltà ġew sodisfati, pereżempju 

permezz ta’ stadji importanti, fejn il-kriterji 

ma jistgħux raġonevolment jiġu sodisfati 

inizjalment. Biex jiġi ppreservat l-użu 

effikaċi u effiċjenti tal-ispettru tar-radju, l-

Istati Membri ma għandhomx jagħtu 

drittijiet fejn l-eżami tagħhom jindika li l-

applikanti mhumiex kapaċi jikkonformaw 

mal-kondizzjonijiet, mingħajr preġudizzju 

għall-possibbiltà li jitħaffef l-użu 

sperimentali limitat biż-żmien. B’durata 

twila biżżejjed tal-awtorizzazzjonijiet 

għall-użu tal-ispettru għandha tiżdied il-

prevedibbiltà tal-investiment biex 

jikkontribwixxi il-firxa aktar mgħaġġla 

tan-netwerk u servizzi aħjar, kif ukoll l-

istabbiltà li ssostni n-negozjar u l-

lokazzjoni tal-ispettru. Sakemm l-użu tal-

ispettru huwa awtorizzat għal perjodu ta’ 

żmien mingħajr limitu, tali durata għandha 

tqis kemm l-għanijiet segwiti kif ukoll tkun 

suffiċjenti biex jitħaffef l-irkupru tal-

investimenti magħmula. Filwaqt li durata 

itwal tista’ tiżgura l-prevedibbiltà tal-

investiment, miżuri li jiżguraw l-użu 

effikaċi u effiċjenti tal-ispettru tar-radju, 

bħal pereżempju s-setgħa tal-awtorità 

kompetenti li temenda jew tirtira d-dritt fil-

każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-

kundizzjonijiet marbuta mad-drittijiet tal-

użu, jew it-tħaffif tan-negozjabbiltà u l-

lokazzjoni tal-ispettru tar-radju, se sservi 

biex tiġi evitata l-akkumulazzjoni mhux 

xierqa tal-ispettru tar-radju u ssostni 

flessibilità akbar fid-distribuzzjoni tar-

riżorsi tal-ispettru. Żieda tat-tariffi 

annwalizzati hija wkoll mezz biex tiġi 

żgurata valutazzjoni kontinwa tal-użu tal-

ispettru mid-detentur tad-dritt. 

(119) L-Istati Membri għandhom jesiġu 

biss, qabel l-għoti ta’ dritt, il-verifika tal-

elementi li tista’ tintwera b’mod raġonevoli 

minn applikant normalment prudenti 

filwaqt li jitqies b’mod xieraq il-valur 

importanti kemm pubbliku kif ukoll il-

valur fis-suq tal-ispettru tar-radju bħala 

riżorsa pubblika skarsa. Dan huwa 

mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà ta’ 

verifika sussegwenti li l-kriterji ta’ 

eliġibbiltà ġew sodisfati, pereżempju 

permezz ta’ stadji importanti, fejn il-kriterji 

ma jistgħux raġonevolment jiġu sodisfati 

inizjalment. Biex jiġi ppreservat l-użu 

effikaċi u effiċjenti tal-ispettru tar-radju, l-

Istati Membri ma għandhomx jagħtu 

drittijiet fejn l-eżami tagħhom jindika li l-

applikanti mhumiex kapaċi jikkonformaw 

mal-kondizzjonijiet, mingħajr preġudizzju 

għall-possibbiltà li jitħaffef l-użu 

sperimentali limitat biż-żmien. B’durata 

twila biżżejjed tal-awtorizzazzjonijiet 

għall-użu tal-ispettru għandha tiżdied il-

prevedibbiltà tal-investiment biex 

jikkontribwixxi il-firxa aktar mgħaġġla 

tan-netwerk u servizzi aħjar, kif ukoll l-

istabbiltà li ssostni n-negozjar u l-

lokazzjoni tal-ispettru. Sakemm l-użu tal-

ispettru huwa awtorizzat għal perjodu ta’ 

żmien mingħajr limitu, tali durata għandha 

tqis kemm l-għanijiet segwiti kif ukoll tkun 

suffiċjenti biex jitħaffef l-irkupru tal-

investimenti magħmula. Filwaqt li durata 

itwal tista’ tiżgura l-prevedibbiltà tal-

investiment, miżuri li jiżguraw l-użu 

effikaċi u effiċjenti tal-ispettru tar-radju 

huma importanti b'mod ugwali, bħal 

pereżempju s-setgħa tal-awtorità 

kompetenti li tagħmel valutazzjoni ta' nofs 

it-terminu wara l-għoti tad-drittijiet ta' 

użu, u li temenda jew tirtira d-dritt fil-każ 

ta’ nuqqas ta’ konformità mal-

kundizzjonijiet marbuta mad-drittijiet tal-

użu, jew it-tħaffif tan-negozjabbiltà u l-

lokazzjoni tal-ispettru tar-radju, u se sservi 

biex tiġi evitata l-akkumulazzjoni mhux 

xierqa tal-ispettru tar-radju u ssostni 

flessibilità akbar fid-distribuzzjoni tar-

riżorsi tal-ispettru. Żieda tat-tariffi 

annwalizzati hija wkoll mezz biex tiġi 

żgurata valutazzjoni kontinwa tal-użu tal-
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ispettru mid-detentur tad-dritt. 

Or. en 

 

Emenda   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 124 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(124) Miżuri meħuda speċifikament biex 

jippromwovu l-kompetizzjoni fl-għoti jew 

fit-tiġdid tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 

tar-radju għandhom jiġu deċiżi mill-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali, li 

jkollhom l-għarfien neċessarju ekonomiku, 

tekniku u tas-suq. Il-kundizzjonijiet tal-

assenjament tal-ispettru jistgħu 

jinfluwenzaw is-sitwazzjoni kompetittiva 

fis-swieq tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 

u l-kundizzjonijiet għad-dħul. Aċċess 

limitat għall-ispettru, b’mod partikolari 

meta l-ispettru huwa skars, jista’ joħloq 

ostakolu għad-dħul tal-investiment u jew 

ixekkel l-investiment, il-firxa tan-netwerk, 

il-forniment ta’ servizzi jew 

applikazzjonijiet ġodda, l-innovazzjoni u l-

kompetizzjoni. Drittijiet ġodda tal-użu, 

inklużi dawk li jkunu nkisbu permezz tat-

trasferiment jew il-lokazzjoni, u l-

introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda 

għall-użu tal-ispettru, jistgħu jinfluwenzaw 

ukoll il-kompetizzjoni eżistenti. Fejn ċerti 

kundizzjonijiet użati biex jippromwovu l-

kompetizzjoni jiġu applikati ħażin, dawn 

jista’ jkollhom effetti oħra; pereżempju, il-

limiti u riżervi tal-ispettru jistgħu joħolqu 

skarsità artifiċjali, obbligi għall-aċċess bl-

ingrossa jistgħu jillimitaw bla bżonn il-

mudelli kummerċjali fin-nuqqas ta’ setgħa 

fis-suq, u l-limiti fuq it-trasferimenti 

jistgħu jxekklu l-iżvilupp tas-swieq 

sekondarji. Għaldaqstant, hu meħtieġ 

eżami konsistenti u oġġettiv tal-

kompetizzjoni għall-impożizzjoni ta’ dawn 

il-kundizzjonijiet u għandhom jiġu 

applikati b’mod konsistenti. Għalhekk, l-

(124) Miżuri meħuda speċifikament biex 

jippromwovu l-kompetizzjoni fl-għoti jew 

fit-tiġdid tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 

tar-radju għandhom jiġu deċiżi mill-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali, li 

jkollhom l-għarfien neċessarju ekonomiku, 

tekniku u tas-suq. Il-kundizzjonijiet tal-

assenjament tal-ispettru jistgħu 

jinfluwenzaw is-sitwazzjoni kompetittiva 

fis-swieq tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 

u l-kundizzjonijiet għad-dħul. Aċċess 

limitat għall-ispettru, b’mod partikolari 

meta l-ispettru huwa skars, jista’ joħloq 

ostakolu għad-dħul tal-investiment u jew 

ixekkel l-investiment, il-firxa tan-netwerk, 

il-forniment ta’ servizzi jew 

applikazzjonijiet ġodda, l-innovazzjoni u l-

kompetizzjoni. Drittijiet ġodda tal-użu, 

inklużi dawk li jkunu nkisbu permezz tat-

trasferiment jew il-lokazzjoni, u l-

introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda 

għall-użu tal-ispettru, jistgħu jinfluwenzaw 

ukoll il-kompetizzjoni eżistenti. Fejn ċerti 

kundizzjonijiet użati biex jippromwovu l-

kompetizzjoni jiġu applikati ħażin, dawn 

jista’ jkollhom effetti oħra; pereżempju, il-

limiti u riżervi tal-ispettru jistgħu joħolqu 

skarsità artifiċjali, obbligi għall-aċċess bl-

ingrossa jistgħu jillimitaw bla bżonn il-

mudelli kummerċjali fin-nuqqas ta’ setgħa 

fis-suq, u l-limiti fuq it-trasferimenti 

jistgħu jxekklu l-iżvilupp tas-swieq 

sekondarji. Għaldaqstant, hu meħtieġ 

eżami konsistenti u oġġettiv tal-

kompetizzjoni għall-impożizzjoni ta’ dawn 

il-kundizzjonijiet u għandhom jiġu 

applikati b’mod konsistenti. Għalhekk, l-
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użu ta’ dawn il-miżuri għandu jkun ibbażat 

fuq valutazzjoni dettaljata u oġġettiva tas-

suq u l-kundizzjonijiet tiegħu mill-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali. 

użu ta’ dawn il-miżuri għandu jkun ibbażat 

fuq valutazzjoni dettaljata u oġġettiva tas-

suq u l-kundizzjonijiet tiegħu mill-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali. 

Madankollu, jenħtieġ li l-Awtoritajiet 

Regolatorji Nazzjonali jiżguraw li l-

ispettru jintuża b'mod effettiv u effiċjenti, 

filwaqt li jiffaċilita l-kompetizzjoni, u li 

ma jintużax biss minn numru limitat ta' 

atturi sabiex tiġi limitata l-kompetizzjoni. 

Or. en 

 

Emenda   228 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 127 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(127) Iż-żieda kbira fid-domanda għall-

ispettru tar-radju, u fid-domanda tal-utenti 

finali għall-kapaċità tal-broadband bla fili, 

titlob li jinstabu soluzzjonijiet alternattivi, 

kumplimentari, li jippermettu aċċess 

effiċjenti tal-ispettru, inklużi soluzzjonijiet 

ta’ sistemi tal-aċċess bla fil b’qawwa baxxa 

b’firxiet li joperaw fuq żoni żgħar, bħalma 

huma n-netwerk ta' żona lokali bir-radju 

(RLAN) u netwerks ta’ punti tal-aċċess 

ċellulari żgħar b’qawwa baxxa. Dawn is-

sistemi kumplimentari tal-aċċess bla fil, 

b’mod partikolari l-punti tal-aċċess RLAN 

aċċessibbli għall-pubbliku, iżidu l-aċċess 

għall-internet għall-utenti finali u għall-

operaturi tat-telefonija mobbli li jtaffu t-

traffiku mobbli, . RLANs jużaw l-ispettru 

tar-radju armonizzat mingħajr il-bżonn ta’ 

awtorizzazzjoni individwali jew id-dritt tal-

użu tal-ispettru. S’issa, il-biċċa l-kbira tal-

punti tal-aċċess RLAN jużawhom l-utenti 

privati bħala estensjoni lokali bla fil tal-

konnessjoni broadband fissa tagħhom. L-

utenti finali, fil-limiti tal-abbonament tal-

internet tagħhom stess, ma għandhomx 

jinżammu lura milli jaqsmu l-aċċess RLAN 

tagħhom ma’ oħrajn, sabiex iżid l-għadd 

ta’ punti ta’ aċċess disponibbli, b’mod 

(127) Iż-żieda kbira fid-domanda għall-

ispettru tar-radju, u fid-domanda tal-utenti 

finali għall-kapaċità tal-broadband bla fili, 

titlob li jinstabu soluzzjonijiet alternattivi, 

kumplimentari, li jippermettu aċċess 

effiċjenti tal-ispettru, inklużi soluzzjonijiet 

ta’ sistemi tal-aċċess bla fil b’qawwa baxxa 

b’firxiet li joperaw fuq żoni żgħar, bħalma 

huma n-netwerk ta' żona lokali bir-radju 

(RLAN) u netwerks ta’ punti tal-aċċess 

ċellulari żgħar b’qawwa baxxa. Dawn is-

sistemi kumplimentari tal-aċċess bla fil, 

b’mod partikolari l-punti tal-aċċess RLAN 

aċċessibbli għall-pubbliku, iżidu l-aċċess 

għall-internet għall-utenti finali u għall-

operaturi tat-telefonija mobbli li jtaffu t-

traffiku mobbli, . RLANs jużaw l-ispettru 

tar-radju armonizzat mingħajr il-bżonn ta’ 

awtorizzazzjoni individwali jew id-dritt tal-

użu tal-ispettru. S’issa, il-biċċa l-kbira tal-

punti tal-aċċess RLAN jużawhom l-utenti 

privati bħala estensjoni lokali bla fil tal-

konnessjoni broadband fissa tagħhom. L-

utenti finali, fil-limiti tal-abbonament tal-

internet tagħhom stess, ma għandhomx 

jinżammu lura milli jaqsmu l-aċċess RLAN 

tagħhom ma’ oħrajn, sabiex iżid l-għadd 

ta’ punti ta’ aċċess disponibbli, b’mod 



PE602.947v01-00 88/158 AM\1122801MT.docx 

MT 

partikolari f’żoni b’popolazzjoni densa, 

jimmassimizza l-kapaċità tad-dejta bla fil 

permezz tal-użu mill-ġdid tal-ispettru tar-

radju u joħloq infrastruttura broadband bla 

fil kumplimentari kosteffikaċi li tkun 

aċċessibbli għal utenti finali oħra. 

Għalhekk, għandhom jitneħħew 

restrizzjonijiet mhux meħtieġa għall-

introduzzjoni u l-interkonnessjoni tal-punti 

tal-aċċess RLAN. Awtoritajiet pubbliċi jew 

il-fornituri pubbliċi tas-servizz, li jużaw l-

RLANs fl-istabbilimenti tagħhom għall-

istaff tagħhom, il-viżitaturi jew il-klijenti, 

pereżempju, biex jiffaċilitaw l-aċċess għas-

servizzi elettroniċi tal-gvern jew għall-

informazzjoni dwar it-trasport pubbliku 

jew l-immaniġġjar tat-traffiku fit-toroq, 

jistgħu jipprovdu wkoll aċċess għall-punti 

tal-aċċess bħal dawn għall-użu ġenerali 

miċ-ċittadini bħala servizz anċillari għal 

servizzi li dawn joffru lill-pubbliku f’dawn 

l-istabbilimenti, sal-limitu permess skont 

il-kompetizzjoni u r-regoli tal-akkwist 

pubbliku. Barra minn hekk, il-fornitur ta’ 

dan l-aċċess lokali għan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi f’proprjetà 

privata jew madwarha jew f’żona pubblika 

limitata abbażi mhux kummerċjali jew 

bħala servizz anċillari għal attività oħra li 

mhix dipendenti fuq dan l-aċċess, (bħal 

pereżempju hotspots tar-RLAN li huma 

għall-klijenti ta’ attivitajiet kummerċjali 

oħra jew għall-pubbliku ġenerali f’dik iż-

żona) jistgħu jkunu soġġetti għall-

konformità mal-awtorizzazzjonijiet 

ġenerali għad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 

tar-radju, iżda ma għandhomx ikunu 

suġġetti għal xi kondizzjonijiet jew 

rekwiżiti imposti fuq l-awtorizzazzjonijiet 

ġenerali applikabbli għall-fornituri tan-

netwerks jew tas-servizzi pubbliċi tal-

komunikazzjonijiet jew għal obbligi 

rigward l-utenti finali jew interkonnessjoni. 

Madankollu, dan il-fornitur għandu jibqa’ 

suġġett għar-regoli tar-responsabbiltà tal-

Artikolu 12 tad-Direttiva 2000/31/KE dwar 

il-kummerċ elettroniku35 . Qed jitfaċċaw 

aktar teknoloġiji bħal-Lifi li se 

jikkomplimentaw il-kapaċitajiet attwali tal-

ispettru tar-radju tal-RLANs u l-punt ta’ 

aċċess bla fil biex jinkludu punti ta’ aċċess 

partikolari f’żoni b’popolazzjoni densa, 

jimmassimizza l-kapaċità tad-dejta bla fil 

permezz tal-użu mill-ġdid tal-ispettru tar-

radju u joħloq infrastruttura broadband bla 

fil kumplimentari kosteffikaċi li tkun 

aċċessibbli għal utenti finali oħra. 

Għalhekk, għandhom jitneħħew 

restrizzjonijiet mhux meħtieġa għall-

introduzzjoni u l-interkonnessjoni tal-punti 

tal-aċċess RLAN. Awtoritajiet pubbliċi jew 

il-fornituri pubbliċi tas-servizz, li jużaw l-

RLANs fl-istabbilimenti tagħhom għall-

istaff tagħhom, il-viżitaturi jew il-klijenti, 

pereżempju, biex jiffaċilitaw l-aċċess għas-

servizzi elettroniċi tal-gvern jew għall-

informazzjoni dwar it-trasport pubbliku 

jew l-immaniġġjar tat-traffiku fit-toroq, 

jistgħu jipprovdu wkoll aċċess għall-punti 

tal-aċċess bħal dawn għall-użu ġenerali 

miċ-ċittadini bħala servizz anċillari għal 

servizzi li dawn joffru lill-pubbliku f’dawn 

l-istabbilimenti, sal-limitu permess skont 

il-kompetizzjoni u r-regoli tal-akkwist 

pubbliku. Barra minn hekk, il-fornitur ta’ 

dan l-aċċess lokali għan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi f’proprjetà 

privata jew madwarha jew f’żona pubblika 

limitata abbażi mhux kummerċjali jew 

bħala servizz anċillari għal attività oħra li 

mhix dipendenti fuq dan l-aċċess, (bħal 

pereżempju hotspots tar-RLAN li huma 

għall-klijenti ta’ attivitajiet kummerċjali 

oħra jew għall-pubbliku ġenerali f’dik iż-

żona) jistgħu jkunu soġġetti għall-

konformità mal-awtorizzazzjonijiet 

ġenerali għad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 

tar-radju, iżda ma għandhomx ikunu 

suġġetti għal xi kondizzjonijiet jew 

rekwiżiti imposti fuq l-awtorizzazzjonijiet 

ġenerali applikabbli għall-fornituri tan-

netwerks jew tas-servizzi pubbliċi tal-

komunikazzjonijiet jew għal obbligi 

rigward l-utenti finali jew interkonnessjoni. 

Madankollu, tali fornitur jenħtieġ li ma 

jibqax suġġett għar-regoli tar-

responsabbiltà tal-Artikolu 12 tad-Direttiva 

2000/31/KE dwar il-kummerċ elettroniku35 

minħabba li r-responsabilità ta' individwi 

li jipprovdu aċċess lokali lil parti terza 

għal skopijiet mhux kummerċjali għal 

kontenut li jiġi trażmess permezz tan-
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viżibbli bbażati fuq id-dawl u jwasslu 

għall-netwerks ibridi ta' żona lokali li 

jippermettu komunikazzjoni ottika 

mingħajr fili. 

netwerk tagħhom li ma jikkontrollawx 

jiskuraġġihom milli jagħmlu dan. Qed 

jitfaċċaw aktar teknoloġiji bħal-Lifi li se 

jikkomplimentaw il-kapaċitajiet attwali tal-

ispettru tar-radju tal-RLANs u l-punt ta’ 

aċċess bla fil biex jinkludu punti ta’ aċċess 

viżibbli bbażati fuq id-dawl u jwasslu 

għall-netwerks ibridi ta' żona lokali li 

jippermettu komunikazzjoni ottika 

mingħajr fili. 

_________________ _________________ 

35 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 

dwar ċerti aspetti legali ta' servizzi tas-

soċjetà tal-informatika, b'mod partikolari 

il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 

(Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku) 

(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1). 

35 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 

dwar ċerti aspetti legali ta' servizzi tas-

soċjetà tal-informatika, b'mod partikolari 

il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 

(Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku) 

(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   229 

Michel Reimon 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 127 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(127) Iż-żieda kbira fid-domanda għall-

ispettru tar-radju, u fid-domanda tal-utenti 

finali għall-kapaċità tal-broadband bla fili, 

titlob li jinstabu soluzzjonijiet alternattivi, 

kumplimentari, li jippermettu aċċess 

effiċjenti tal-ispettru, inklużi soluzzjonijiet 

ta’ sistemi tal-aċċess bla fil b’qawwa baxxa 

b’firxiet li joperaw fuq żoni żgħar, bħalma 

huma n-netwerk ta' żona lokali bir-radju 

(RLAN) u netwerks ta’ punti tal-aċċess 

ċellulari żgħar b’qawwa baxxa. Dawn is-

sistemi kumplimentari tal-aċċess bla fil, 

(127) Iż-żieda kbira fid-domanda għall-

ispettru tar-radju, u fid-domanda tal-utenti 

finali għall-kapaċità tal-broadband bla fili, 

titlob li jinstabu soluzzjonijiet alternattivi, 

kumplimentari, li jippermettu aċċess 

effiċjenti tal-ispettru, inklużi soluzzjonijiet 

ta’ sistemi tal-aċċess bla fil b’qawwa baxxa 

b’firxiet li joperaw fuq żoni żgħar, bħalma 

huma n-netwerk ta' żona lokali bir-radju 

(RLAN) u netwerks ta’ punti tal-aċċess 

ċellulari żgħar b’qawwa baxxa. Dawn is-

sistemi kumplimentari tal-aċċess bla fil, 
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b’mod partikolari l-punti tal-aċċess RLAN 

aċċessibbli għall-pubbliku, iżidu l-aċċess 

għall-internet għall-utenti finali u għall-

operaturi tat-telefonija mobbli li jtaffu t-

traffiku mobbli, . RLANs jużaw l-ispettru 

tar-radju armonizzat mingħajr il-bżonn ta’ 

awtorizzazzjoni individwali jew id-dritt tal-

użu tal-ispettru. S’issa, il-biċċa l-kbira tal-

punti tal-aċċess RLAN jużawhom l-utenti 

privati bħala estensjoni lokali bla fil tal-

konnessjoni broadband fissa tagħhom. L-

utenti finali, fil-limiti tal-abbonament tal-

internet tagħhom stess, ma għandhomx 

jinżammu lura milli jaqsmu l-aċċess 

RLAN tagħhom ma’ oħrajn, sabiex iżid l-

għadd ta’ punti ta’ aċċess disponibbli, 

b’mod partikolari f’żoni b’popolazzjoni 

densa, jimmassimizza l-kapaċità tad-dejta 

bla fil permezz tal-użu mill-ġdid tal-

ispettru tar-radju u joħloq infrastruttura 

broadband bla fil kumplimentari 

kosteffikaċi li tkun aċċessibbli għal utenti 

finali oħra. Għalhekk, għandhom jitneħħew 

restrizzjonijiet mhux meħtieġa għall-

introduzzjoni u l-interkonnessjoni tal-punti 

tal-aċċess RLAN. Awtoritajiet pubbliċi jew 

il-fornituri pubbliċi tas-servizz, li jużaw l-

RLANs fl-istabbilimenti tagħhom għall-

istaff tagħhom, il-viżitaturi jew il-klijenti, 

pereżempju, biex jiffaċilitaw l-aċċess għas-

servizzi elettroniċi tal-gvern jew għall-

informazzjoni dwar it-trasport pubbliku 

jew l-immaniġġjar tat-traffiku fit-toroq, 

jistgħu jipprovdu wkoll aċċess għall-punti 

tal-aċċess bħal dawn għall-użu ġenerali 

miċ-ċittadini bħala servizz anċillari għal 

servizzi li dawn joffru lill-pubbliku f’dawn 

l-istabbilimenti, sal-limitu permess skont 

il-kompetizzjoni u r-regoli tal-akkwist 

pubbliku. Barra minn hekk, il-fornitur ta’ 

dan l-aċċess lokali għan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi f’proprjetà 

privata jew madwarha jew f’żona pubblika 

limitata abbażi mhux kummerċjali jew 

bħala servizz anċillari għal attività oħra li 

mhix dipendenti fuq dan l-aċċess, (bħal 

pereżempju hotspots tar-RLAN li huma 

għall-klijenti ta’ attivitajiet kummerċjali 

oħra jew għall-pubbliku ġenerali f’dik iż-

żona) jistgħu jkunu soġġetti għall-

konformità mal-awtorizzazzjonijiet 

b’mod partikolari l-punti tal-aċċess RLAN 

aċċessibbli għall-pubbliku, iżidu l-aċċess 

għall-internet għall-utenti finali u għall-

operaturi tat-telefonija mobbli li jtaffu t-

traffiku mobbli, . RLANs jużaw l-ispettru 

tar-radju armonizzat mingħajr il-bżonn ta’ 

awtorizzazzjoni individwali jew id-dritt tal-

użu tal-ispettru. S’issa, il-biċċa l-kbira tal-

punti tal-aċċess RLAN jużawhom l-utenti 

privati bħala estensjoni lokali bla fil tal-

konnessjoni broadband fissa tagħhom. L-

utenti finali, fil-limiti tal-abbonament tal-

internet tagħhom stess, jenħtieġ li jitħeġġu 

sabiex jikkondividu l-aċċess RLAN 

tagħhom ma’ oħrajn, sabiex jiżdied l-għadd 

ta’ punti ta’ aċċess disponibbli, b’mod 

partikolari f’żoni b’popolazzjoni densa, tiġi 

mmassimizzata l-kapaċità tad-dejta bla fil 

permezz tal-użu mill-ġdid tal-ispettru tar-

radju u tinħoloq infrastruttura broadband 

bla fil kumplimentari kosteffikaċi li tkun 

aċċessibbli għal utenti finali oħra. 

Għalhekk, għandhom jitneħħew 

restrizzjonijiet mhux meħtieġa għall-

introduzzjoni u l-interkonnessjoni tal-punti 

tal-aċċess RLAN. Awtoritajiet pubbliċi jew 

il-fornituri pubbliċi tas-servizz, li jużaw l-

RLANs fl-istabbilimenti tagħhom għall-

istaff tagħhom, il-viżitaturi jew il-klijenti, 

pereżempju, biex jiffaċilitaw l-aċċess għas-

servizzi elettroniċi tal-gvern jew għall-

informazzjoni dwar it-trasport pubbliku 

jew l-immaniġġjar tat-traffiku fit-toroq, 

jistgħu jipprovdu wkoll aċċess għall-punti 

tal-aċċess bħal dawn għall-użu ġenerali 

miċ-ċittadini bħala servizz anċillari għal 

servizzi li dawn joffru lill-pubbliku f’dawn 

l-istabbilimenti, sal-limitu permess skont 

il-kompetizzjoni u r-regoli tal-akkwist 

pubbliku. Barra minn hekk, il-fornitur ta’ 

dan l-aċċess lokali għan-netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi f’proprjetà 

privata jew madwarha jew f’żona pubblika 

limitata abbażi mhux kummerċjali jew 

bħala servizz anċillari għal attività oħra li 

mhix dipendenti fuq dan l-aċċess, (bħal 

pereżempju hotspots tar-RLAN li huma 

għall-klijenti ta’ attivitajiet kummerċjali 

oħra jew għall-pubbliku ġenerali f’dik iż-

żona) jistgħu jkunu soġġetti għall-

konformità mal-awtorizzazzjonijiet 
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ġenerali għad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 

tar-radju, iżda ma għandhomx ikunu 

suġġetti għal xi kondizzjonijiet jew 

rekwiżiti imposti fuq l-awtorizzazzjonijiet 

ġenerali applikabbli għall-fornituri tan-

netwerks jew tas-servizzi pubbliċi tal-

komunikazzjonijiet jew għal obbligi 

rigward l-utenti finali jew interkonnessjoni. 

Madankollu, dan il-fornitur għandu jibqa’ 

suġġett għar-regoli tar-responsabbiltà tal-

Artikolu 12 tad-Direttiva 2000/31/KE dwar 

il-kummerċ elettroniku35 . Qed jitfaċċaw 

aktar teknoloġiji bħal-Lifi li se 

jikkomplimentaw il-kapaċitajiet attwali tal-

ispettru tar-radju tal-RLANs u l-punt ta’ 

aċċess bla fil biex jinkludu punti ta’ aċċess 

viżibbli bbażati fuq id-dawl u jwasslu 

għall-netwerks ibridi ta' żona lokali li 

jippermettu komunikazzjoni ottika 

mingħajr fili. 

ġenerali għad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 

tar-radju, iżda ma għandhomx ikunu 

suġġetti għal xi kondizzjonijiet jew 

rekwiżiti imposti fuq l-awtorizzazzjonijiet 

ġenerali applikabbli għall-fornituri tan-

netwerks jew tas-servizzi pubbliċi tal-

komunikazzjonijiet jew għal obbligi 

rigward l-utenti finali jew interkonnessjoni. 

Madankollu, tali fornitur, kif ukoll l-utenti 

finali jew il-konsumaturi li jikkondividu l-

aċċess għandhom jibqgħu suġġetti għar-

regoli tar-responsabbiltà tal-Artikolu 12 

tad-Direttiva 2000/31/KE dwar il-kummerċ 

elettroniku35. Qed jitfaċċaw aktar 

teknoloġiji bħal-Lifi li se jikkomplimentaw 

il-kapaċitajiet attwali tal-ispettru tar-radju 

tal-RLANs u l-punt ta’ aċċess bla fil biex 

jinkludu punti ta’ aċċess viżibbli bbażati 

fuq id-dawl u jwasslu għall-netwerks ibridi 

ta' żona lokali li jippermettu 

komunikazzjoni ottika mingħajr fili. 

_________________ _________________ 

35 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 

dwar ċerti aspetti legali ta' servizzi tas-

soċjetà tal-informatika, b'mod partikolari 

il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 

(Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku) 

(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1). 

35 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 

dwar ċerti aspetti legali ta' servizzi tas-

soċjetà tal-informatika, b'mod partikolari 

il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 

(Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku) 

(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1). 

Or. en 

 

Emenda   230 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 138 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(138) F’każ li jinqalgħu kwistjonijiet ta’ 

interoperabbiltà bħal dawn , il-

Kummissjoni tista’ titlob rapport mill-

BEREC li għandu jipprovdi evalwazzjoni 

fattwali tas-sitwazzjoni tas-suq fil-livell 

tal-Unjoni u tal-Istati Membri. Fuq il-bażi 

ta’ dan ir-rapport tal-BEREC u evidenza 

oħra disponibbli u b'kunsiderazzjoni wkoll 

(138) F’każ li jinqalgħu kwistjonijiet ta’ 

interoperabbiltà bħal dawn , il-

Kummissjoni tista’ titlob rapport mill-

BEREC li għandu jipprovdi evalwazzjoni 

fattwali tas-sitwazzjoni tas-suq fil-livell 

tal-Unjoni u tal-Istati Membri. Fuq il-bażi 

ta’ dan ir-rapport tal-BEREC u evidenza 

oħra disponibbli u b'kunsiderazzjoni wkoll 
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tal-effetti fuq is-suq intern, il-Kummissjoni 

għandha tiddeċiedi jekk hemmx ħtieġa għal 

intervent regolatorju min-naħa tal-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Jekk il-

Kummissjoni tqis li tali intervent 

regolatorju għandu jkun ikkunsidrat mill-

Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali, tista’ 

tadotta miżuri implimentattivi li 

jispeċifikaw in-natura u l-ambitu ta’ 

interventi regolatorji possibbli mill-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali, b’mod 

partikolari permezz ta’ miżuri li jimponu l-

użu obbligatorju ta’ standards jew 

speċifikazzjonijiet fuq il-fornituri kollha 

jew dawk speċifiċi. It-termini “standards 

Ewropej” u “standards internazzjonali” 

huma definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament 

(UE) Nru 1025/2012.36 L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom 

jivvalutaw, fid-dawl taċ-ċirkostanzi 

nazzjonali speċifiċi, jekk kwalunkwe 

intervent ikunx neċessarju u ġustifikat biex 

jiżgura l-konnettività minn tarf sa tarf jew 

l-aċċess għas-servizzi ta’ emerġenza, u 

jekk iva, jimponu obbligi proporzjonati 

skont il-miżuri ta’ implimentazzjoni tal-

Kummissjoni. 

tal-effetti fuq is-suq intern, il-Kummissjoni 

għandha tiddeċiedi jekk hemmx ħtieġa għal 

intervent regolatorju min-naħa tal-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Jekk il-

Kummissjoni tqis li tali intervent 

regolatorju għandu jkun ikkunsidrat mill-

Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali, tista’ 

tadotta miżuri implimentattivi li 

jispeċifikaw in-natura u l-ambitu ta’ 

interventi regolatorji possibbli mill-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali, b’mod 

partikolari permezz ta’ miżuri li jimponu l-

użu obbligatorju ta’ standards jew 

speċifikazzjonijiet fuq il-fornituri kollha 

jew dawk speċifiċi. It-termini “standards 

Ewropej” u “standards internazzjonali” 

huma definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament 

(UE) Nru 1025/201236. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom 

jivvalutaw, fid-dawl taċ-ċirkostanzi 

nazzjonali speċifiċi, jekk kwalunkwe 

intervent ikunx neċessarju u ġustifikat biex 

jiżgura l-konnettività minn tarf sa tarf jew 

l-aċċess għas-servizzi ta’ emerġenza, u 

jekk iva, jimponu obbligi proporzjonati 

skont il-miżuri ta’ implimentazzjoni tal-

Kummissjoni. Jenħtieġ li l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali ma jżidux rekwiżiti 

addizzjonali mal-miżuri ta' 

implimentazzjoni tal-Kummissjoni peress 

li dan joħloq ostakli għas-suq intern. 

_________________ _________________ 

36 Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' 

Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni 

Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 

89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 

94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 

98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 

2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-

Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-

Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 364, 

14.11.2012, p. 12). 

36 Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' 

Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni 

Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 

89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 

94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 

98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 

2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-

Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-

Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 364, 

14.11.2012, p. 12). 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   231 

Olle Ludvigsson 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 139 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. 

F'ċirkostanzi speċjali, jenħtieġ li l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 

jistgħu jimponu aċċess għal komponenti 

attivi ta' netwerk li jintużaw għall-

forniment ta' servizz fuq tali 

infrastruttura. Tali ċirkostanzi jistgħu 

jseħħu meta l-aċċess għal elementi passivi 

jkun ekonomikament ineffiċjenti jew 

fiiżikament imprattikabbli. Jenħtieġ li l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali ma 

jimponux obbligi lil hinn mill-ewwel punt 

ta' distribuzzjoni jew konċentrazzjoni 

meta l-aċċess ikun ipprovdut diġà f'livell 

tekniku li jippermetti lil min jitlob l-aċċess 

l-istess funzjonalità u abilità li 

jikkontrolla u jfassal is-servizzi u l-ispejjeż 

tiegħu b'mod simili daqs li kieku kellhom 

aċċess permezz ta' regolamentazzjoni 
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simmetrika. Sabiex jiġu ssalvagwardjati l-

eżiti ta' kompetittività sostenibbli għall-

utenti finali, għandu jiġi żgurat li l-ikbar 

sehem possibbli tal-katina tal-valur ta' 

kwalunkwe prodott tal-utent finali jkun 

suġġett għall-kompetizzjoni. 

Or. en 

 

Emenda   232 

Eva Kaili 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 139 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. 

F'ċirkostanzi speċjali u b'konformità mal-

objettivi ta' din id-direttiva, jenħtieġ li l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 

jistgħu jimponu aċċess għal komponenti 

attivi ta' netwerk li jintużaw għall-

forniment ta' servizz fuq tali 

infrastruttura. Tali ċirkostanzi jistgħu 

jseħħu meta l-aċċess għal elementi passivi 

jkun ekonomikament ineffiċjenti jew 

fiiżikament imprattikabbli. Sabiex jiġu 

ssalvagwardjati l-eżiti ta' kompetittività 

sostenibbli għall-utenti finali, għandu jiġi 

żgurat li l-ikbar sehem possibbli tal-katina 

tal-valur ta' kwalunkwe prodott tal-utent 
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finali jkun suġġett għall-kompetizzjoni. 

Or. en 

 

Emenda   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 139 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. 

F'ċirkostanzi speċjali u b'konformità mal-

objettivi ta' din id-direttiva, jenħtieġ li l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 

jistgħu jimponu aċċess għal komponenti 

attivi ta' netwerk li jintużaw għall-

forniment ta' servizz fuq tali 

infrastruttura. Tali ċirkostanzi jistgħu 

jseħħu meta l-aċċess għal elementi passivi 

jkun ekonomikament ineffiċjenti jew 

fiiżikament imprattikabbli. Sabiex jiġu 

ssalvagwardjati l-eżiti ta' kompetittività 

sostenibbli għall-utenti finali, għandu jiġi 

żgurat li l-ikbar sehem possibbli tal-katina 

tal-valur ta' kwalunkwe prodott tal-utent 

finali jkun suġġett għall-kompetizzjoni. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati li jagħtu s-setgħa lill-ARN tagħhom biex jittrattaw 

ma' strutturi tas-suq oligopolisti. L-għodod li l-ARN jingħataw mir-regolamenti tat-

telekomunikazzjonijiet huma prinċipalment iffukati fuq sitwazzjonijiet ta' Saħħa Sinifikanti fis-

Suq dimostrabbli. Dan huwa ostakolu importanti għall-intervent regolatorju li mhux faċli 

jingħeleb mill-ARN. Barra minn hekk, l-istrutturi oligopolisti fejn is-suq huwa ddominat minn 

iktar minn attur wieħed jistgħu jkunu problematiċi. 

 

Emenda   234 

Michel Reimon 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 139 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. 

F'ċirkostanzi speċjali u b'konformità mal-

objettivi ta' din id-direttiva, jenħtieġ li l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 

jistgħu jimponu aċċess għal komponenti 

attivi ta' netwerk li jintużaw għall-

forniment ta' servizz fuq tali 

infrastruttura. Tali ċirkostanzi jistgħu 

jseħħu meta l-aċċess għal elementi passivi 

jkun ekonomikament ineffiċjenti jew 

fiiżikament imprattikabbli. Sabiex jiġu 

ssalvagwardjati l-eżiti ta' kompetittività 

sostenibbli għall-utenti finali, għandu jiġi 
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żgurat li l-ikbar sehem possibbli tal-katina 

tal-valur ta' kwalunkwe prodott tal-utent 

finali jkun suġġett għall-kompetizzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-għodod li l-ARN jingħataw mir-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet huma prinċipalment 

iffukati fuq sitwazzjonijiet ta' Saħħa Sinifikanti fis-Suq dimostrabbli. Dan huwa ostakolu 

importanti għall-intervent regolatorju li mhux faċli jingħeleb mill-ARN. Huwa importanti li 

wieħed jinnota li s-sitwazzjonijiet ta' Saħħa Sinifikanti fis-Suq mhumiex l-unika theddida 

għall-kompetozzjoni. L-istrutturi oligopolisti fejn is-suq huwa ddominat mhux minn attur 

wieħed iżda minn għadd imnaqqas ta' atturi ukoll huma problematiċi u dejjem iktar komuni 

b'riżultat tal-konsolidazzjoni tas-suq. L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati li jagħtu s-

setgħa lill-ARN tagħhom biex jittrattaw ma' strutturi tas-suq oligopolisti. 

 

Emenda   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 139 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Madankollu, minħabbli li 

tali obbligi jistgħu jkunu intrużivi, 

idgħajfu l-inċentivi għall-investimenti, u 

għandhom l-effett kontroproduttiv li 

jsaħħu l-pożizzjoni tal-atturi dominanti, 

jenħtieġ li dawn jittieħdu biss meta dan 

ikun ġustifikat u proporzjonat għall-kisba 

ta' kometizzjoni sostenibbli fit-tul fis-

swieq relevanti. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 
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distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 139 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. Jenħtieġ 

li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jkollhom il-mezzi disponibbli u jkunu 

kapaċi jintervjenu, meta ċ-ċirkostanzi 

jkunu jirrikjedu dan, sabiex jiżguraw l-

aqwa eżiti għall-utenti finali f'kull 

mument, f'termini ta' kwalità u d-

disponibbiltà ta' għażliet kompetittivi bi 

prezzijiet ġusti; 

Or. en 
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Emenda   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 139 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jingħataw is-setgħa jimponu 

obbligi tal-aċċess għall-operaturi kollha, 

mingħajr preġudizzju għall-poter tas-suq 

rispettiv tagħhom. F’dan ir-rigward, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom iqisu l-ostakli tekniċi u 

ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament 

jiġi interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. 

(139) Id-Direttiva tal-UE 2014/61/UE 

dwar it-tnaqqis fl-ispejjeż fiha elementi 

addizzjonali ta' regolamentazzjoni 

simmetrika. Din tirrikjedi li l-

Kummissjoni Ewropea tippreżenta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 

dwar l-implimentazzjoni ta' din id-

Direttiva sa mhux iktar tard mill-

1 ta' Lulju 2018. Biex ikun deċiż jekk 

humiex neċessarji elementi addizzjonali 

ta' regolamentazzjoni 

simmetrika, jenħtieġ li l-ewwel nett 

joħorġu r-riżultati tar-rapport ta' 

implimentazzjoni, biex b'hekk id-deċiżjoni 

ssir fuq din il-bażi. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-UE dwar it-tnaqqis fl-ispejjeż 

(2014/61/UE) li jrid jiġi ppreżentat sal-1 ta' Lulju 2018, se jipprovdi analiżi preċiża ta' 

elementi addizzjonali ta' regolamentazzjoni simmetrika u l-impatt tagħha fuq is-suq. F'dan l-

istadju, jenħtieġ li l-ewwel nistennew ir-rapport. 

 

Emenda   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 139 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 
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regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

b’referenza għal kriterji oġġettivi. 

regolatorji nazzjonali jenħtieġ li jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. Il-punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi ddeterminat 

mill-awtorità regolatorja nazzjonali. Fid-

determinazzjoni tal-post ta' dan il-punt, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jiżnu l-benefiċċji li jirriżultaw 

mill-kompetizzjoni tal-infrastruttura u l-

ħtieġa li tiġi evitata r-replikazzjoni 

ineffiċjenti ta' elementi tan-netwerk. 

Or. en 

 

Emenda   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 139 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess għall-

operaturi kollha, mingħajr preġudizzju 

għall-poter tas-suq rispettiv tagħhom. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-ostakli tekniċi 

u ekonomiċi kollha ta’ replikazzjoni futura 

tan-netwerks. Is-sempliċi fatt li 

infrastruttura waħda jew aktar bħal din 

diġà teżisti m’għandux neċessarjament jiġi 

interpretat bħala li juri li l-assi tagħha 

jistgħu jiġu replikati. L-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni għandu jiġi identifikat 

(139) F’sitwazzjonijiet fejn l-impriżi jiġu 

mċaħħda minn aċċess għal alternattivi 

vijabbli għal assi mhux replikabbli sal-

ewwel punt ta’ distribuzzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jenħtieġ li jingħataw 

is-setgħa jimponu obbligi tal-aċċess fuq is-

sidien kollha ta’ tali wajers u kejbils jew 

fuq l-impriżi kollha li jkollhom id-dritt 

jużaw tali wajers u kejbils, mingħajr 

preġudizzju għall-poter tas-suq rispettiv 

tagħhom. F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom iqisu l-

ostakli tekniċi u ekonomiċi kollha ta’ 

replikazzjoni futura tan-netwerks. Is-

sempliċi fatt li infrastruttura waħda jew 

aktar bħal din diġà teżisti m’għandux 

neċessarjament jiġi interpretat bħala li juri 

li l-assi tagħha jistgħu jiġu replikati. L-
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b’referenza għal kriterji oġġettivi. ewwel punt ta’ distribuzzjoni għandu jiġi 

identifikat b’referenza għal kriterji 

oġġettivi. 

Or. en 

 

Emenda   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 139a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (139a) F'żoni ġeografiċi fejn is-swieq, 

minħabba l-investimenti jew il-ftehimiet 

kummerċjali prospettivi tagħhom, inklużi 

l-ftehimiet ta' koinvestiment, juru jew 

ikunu mistennija fuq bażi li tħares ’il 

quddiem li jikkwalifikaw bħala oligopolju, 

il-promozzjoni tal-kompetizzjoni u s-

salvagwardja tal-benefiċċji tal-utenti 

finali x'aktarx jiġu kompromessi. Meta l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 

jistgħu jidentifikaw saħħa tas-suq 

unilaterali, ikun xieraq li jkunu attivi u 

jwettqu monitoraġġ speċifiku fuq bażi ex 

ante u jkun iktar probabbli li jkollhom 

bżonn jimponu jew iżommu obbligi ex 

ante. Dan jgħodd a fortiori jekk ikun 

ikkonċernat suq bl-ingrossa. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Is-sitwazzjonijiet ta' Saħħa Sinifikanti fis-Suq mhumiex l-unika theddida għall-kompetizzjoni. 

L-istrutturi oligopolisti fejn is-suq huwa ddominat mhux minn attur wieħed iżda minn għadd 

imnaqqas ta' atturi ukoll huma problematiċi u dejjem iktar komuni. Importanti li l-

Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali jkollhom il-mezzi biex jittrattaw ma' strutturi tas-suq 

oligopolisti. 

 

Emenda   241 

Michel Reimon 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 139a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (139a) F'żoni ġeografiċi fejn is-swieq, 

minħabba l-investimenti jew il-ftehimiet 

kummerċjali prospettivi tagħhom, inklużi 

l-ftehimiet ta' koinvestiment, juru jew 

ikunu mistennija fuq bażi li tħares ’il 

quddiem li jikkwalifikaw bħala oligopolju, 

il-promozzjoni tal-kompetizzjoni u s-

salvagwardja tal-benefiċċji tal-utenti 

finali x'aktarx jiġu kompromessi. F'tali 

każijiet, ikun xieraq li l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jkunu viġilanti u 

jwettqu monitoraġġ speċifiku fuq bażi ex 

ante u jkun iktar probabbli li l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jkollhom bżonn 

jimponu jew iżommu obbligi ex ante. Dan 

jgħodd a fortiori jekk ikun ikkonċernat 

suq bl-ingrossa. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-għodod li l-ARN jingħataw mir-regolamenti tat-telekomunikazzjonijiet huma prinċipalment 

iffukati fuq sitwazzjonijiet ta' Saħħa Sinifikanti fis-Suq dimostrabbli. Dan huwa ostakolu 

importanti għall-intervent regolatorju li mhux faċli jingħeleb mill-ARN. Il-BEREC jinnota 

korrettament li importanti li wieħed iżomm f'moħħu li s-sitwazzjonijiet ta' Saħħa Sinifikanti 

fis-Suq mhumiex l-unika theddida għall-kompetozzjoni. L-istrutturi oligopolisti fejn is-suq 

huwa ddominat mhux minn attur wieħed iżda minn għadd imnaqqas ta' atturi ukoll huma 

problematiċi u dejjem iktar komuni b'riżultat tal-konsolidazzjoni tas-suq. L-Istati Membri 

għandhom ikunu intitolati li jagħtu s-setgħa lill-ARN tagħhom biex jittrattaw ma' strutturi tas-

suq oligopolisti. 

 

Emenda   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 140 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(140) Jista’ jkun iġġustifikat li jiġu estiżi 

l-obbligi tal-aċċess għal wajers u kejbils 

wara l-ewwel punt ta’ konċentrazzjoni 

imħassar 
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f’żoni b’densità tal-popolazzjoni aktar 

baxxa, filwaqt li jiġu llimitati dawn l-

obbligi għal punti kemm jista’ jkun qrib l-

utenti finali, fejn jintwera wkoll li mhux 

possibbli li ssir replika wara dak l-ewwel 

punt ta’ konċentrazzjoni 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-UE dwar it-tnaqqis fl-ispejjeż 

(2014/61/UE) li jrid jiġi ppreżentat sal-1 ta' Lulju 2018, se jipprovdi analiżi preċiża ta' 

elementi addizzjonali ta' regolamentazzjoni simmetrika u l-impatt tagħha fuq is-suq. F'dan l-

istadju, jenħtieġ li l-ewwel nistennew ir-rapport. 

 

Emenda   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 140 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(140) Jista’ jkun iġġustifikat li jiġu estiżi 

l-obbligi tal-aċċess għal wajers u kejbils 

wara l-ewwel punt ta’ konċentrazzjoni 

f’żoni b’densità tal-popolazzjoni aktar 

baxxa, filwaqt li jiġu llimitati dawn l-

obbligi għal punti kemm jista’ jkun qrib l-

utenti finali, fejn jintwera wkoll li mhux 

possibbli li ssir replika wara dak l-ewwel 

punt ta’ konċentrazzjoni 

(140) Jista’ jkun iġġustifikat li jiġu estiżi 

l-obbligi tal-aċċess għal wajers u kejbils 

wara l-ewwel punt ta’ konċentrazzjoni, 

bmod partikolari f’żoni b’densità tal-

popolazzjoni aktar baxxa, filwaqt li jiġu 

llimitati dawn l-obbligi għal punti kemm 

jista’ jkun qrib l-utenti finali, fejn jintwera 

wkoll li mhux possibbli li ssir replika wara 

dak l-ewwel punt ta’ konċentrazzjoni 

Or. en 

 

Emenda   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 140 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(140) Jista’ jkun iġġustifikat li jiġu estiżi 

l-obbligi tal-aċċess għal wajers u kejbils 

wara l-ewwel punt ta’ konċentrazzjoni 

(140) Jista’ jkun iġġustifikat li jiġu estiżi 

l-obbligi tal-aċċess għal wajers u kejbils 

wara punt ta’ konċentrazzjoni ddeterminat 
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f’żoni b’densità tal-popolazzjoni aktar 

baxxa, filwaqt li jiġu llimitati dawn l-

obbligi għal punti kemm jista’ jkun qrib l-

utenti finali, fejn jintwera wkoll li mhux 

possibbli li ssir replika wara dak l-ewwel 

punt ta’ konċentrazzjoni 

mill-awtorità regolatorja nazzjonali, 

f’żoni b’densità tal-popolazzjoni aktar 

baxxa, fejn jintwera wkoll li ma jkunx 

ekonomikament vijabbli jew ikun 

fiżikament impossibbli li ssir replikazzjoni 

wara dak il-punt ta’ konċentrazzjoni 

Or. en 

 

Emenda   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 141 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(141) F’każijiet bħal dawn, sabiex 

wieħed ikun konformi mal-prinċipju ta’ 

proporzjonalità, jista’ jkun xieraq għall- 

awtoritajiet regolatorji nazzjonali li 

jeskludu ċerti kategoriji ta’ sidien jew 

intrapriżi, jew it-tnejn, minn obbligi li 

jmorru lil hinn mill-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni, minħabba li obbligu ta’ 

aċċess mhux ibbażat fuq saħħa sinifikanti 

fis-suq jista’ jikkomprometti l-każ 

kummerċjali tagħhom għal elementi tan-

netwerk introdotti reċentement. Impriżi 

strutturalment separati m’għandhomx 

ikunu soġġetti għal obbligi ta’ aċċess bħal 

dawn jekk dawn joffru aċċess alternattiv 

effettiv fuq bażi kummerċjali ta’ netwerk 

b’kapaċità għolja ħafna. 

imħassar 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-UE dwar it-tnaqqis fl-ispejjeż 

(2014/61/UE) li jrid jiġi ppreżentat sal-1 ta' Lulju 2018, se jipprovdi analiżi preċiża ta' 

elementi addizzjonali ta' regolamentazzjoni simmetrika u l-impatt tagħha fuq is-suq. F'dan l-

istadju, jenħtieġ li l-ewwel nistennew ir-rapport. 

 

Emenda   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 141 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(141) F’każijiet bħal dawn, sabiex 

wieħed ikun konformi mal-prinċipju ta’ 

proporzjonalità, jista’ jkun xieraq għall- 

awtoritajiet regolatorji nazzjonali li 

jeskludu ċerti kategoriji ta’ sidien jew 

intrapriżi, jew it-tnejn, minn obbligi li 

jmorru lil hinn mill-ewwel punt ta’ 

distribuzzjoni, minħabba li obbligu ta’ 

aċċess mhux ibbażat fuq saħħa sinifikanti 

fis-suq jista’ jikkomprometti l-każ 

kummerċjali tagħhom għal elementi tan-

netwerk introdotti reċentement. Impriżi 

strutturalment separati m’għandhomx 

ikunu soġġetti għal obbligi ta’ aċċess bħal 

dawn jekk dawn joffru aċċess alternattiv 

effettiv fuq bażi kummerċjali ta’ netwerk 

b’kapaċità għolja ħafna. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda   247 

Michał Boni 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 142 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(142) Il-kondiviżjoni passiva jew attiva 

tal-infrastruttura użata fl-għoti ta’ servizzi 

ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi bla 

wajers, jew t-tifrix konġunt ta’ 

infrastrutturi bħal dawn, f’konformità 

mal-prinċipji tal-liġi tal-kompetizzjoni 

jistgħu jkunu partikolarment utli biex 

jimmassimizzaw konnettività b’kapaċità 

għolja ħafna madwar l-Unjoni, speċjalment 

f’żoni fejn hemm densità inqas fejn ir-

replikazzjoni hija imprattikabbli u l-utenti 

finali jirriskjaw li jkunu mċaħħda minn din 

it-tip ta’ konnettività. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom, 

eċċezzjonalment, ikunu jistgħu jimponu 

tali kondiviżjoni jew it-tifrix konġunt, jew 

(142) Il-kondiviżjoni passiva tal-

infrastruttura użata fl-għoti ta’ servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet elettroniċi bla wajers, 

f’konformità mal-prinċipji tal-liġi tal-

kompetizzjoni jistgħu jkunu partikolarment 

utli biex jimmassimizzaw konnettività 

b’kapaċità għolja ħafna madwar l-Unjoni, 

speċjalment f’żoni fejn hemm densità inqas 

fejn ir-replikazzjoni hija imprattikabbli u l-

utenti finali jirriskjaw li jkunu mċaħħda 

minn din it-tip ta’ konnettività. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali jenħtieġ 

li, eċċezzjonalment, ikunu jistgħu jimponu 

tali kondiviżjoni, jew aċċess għal roaming 

lokalizzat, f’konformità mal-liġi tal-

Unjoni, jekk jistgħu juru l-benefiċċju ta’ 
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aċċess għal roaming lokalizzat, 

f’konformità mal-liġi tal-Unjoni, jekk 

jistgħu juru l-benefiċċju ta’ tali 

kondiviżjoni jew aċċess bil-għan li jegħlbu 

ostakli ħafna għar-replikazzjoni u 

jindirizzaw restrizzjonijiet severi fuq l-

għażla tal-utent finali jew fuq il-kwalità 

tas-servizz, jew it-tnejn, jew rigward 

kopertura territorjali, u filwaqt li jitqiesu 

għadd ta’ elementi, inkluża b’mod 

partikolari l-ħtieġa li jinżammu l-inċentivi 

tat-tifrix tal-infrastruttura. 

tali kondiviżjoni jew aċċess bil-għan li 

jegħlbu ostakli ħafna għar-replikazzjoni u 

jindirizzaw restrizzjonijiet severi fuq l-

għażla tal-utent finali jew fuq il-kwalità 

tas-servizz, jew it-tnejn, jew rigward 

kopertura territorjali, u filwaqt li jitqiesu 

għadd ta’ elementi, inkluża b’mod 

partikolari l-ħtieġa li jinżammu l-inċentivi 

tat-tifrix tal-infrastruttura. L-aċċess għall-

wajers u għall-kejbils fil-bini għadu 

ostaklu importanti għall-kompetizzjoni. 

Importanti li kwalunkwe parti terza 

interessata tirċievi aċċess għall-

informazzjoni miżmuma mis-sidien jew 

mill-utenti tal-infrastruttura fil-bini u li t-

talbiet ta' aċċess raġonevoli kollha jiġu 

ssodisfati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-konnettività "any-to-any" hija rekwiżit importanti li jenħtieġ li jiġi infurzat. Madankollu, 

kunċetwalment dan jiddevja mill-prinċipju bażiku tar-regolamentazzjoni tas-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi li huwa bbażat fuq il-prinċipji tad-dritt tal-kompetizzjoni u l-

SMP. L-obblilgi "any-to-any" jenħtieġ li jiġu imposti f'ċirkostanzi eċċezzjonali meta dan ikun 

debitament ġustifikat u meta r-regolament ibbażat fuq l-SMP ma jkunx preżenti jew ma jkunx 

effettiv. L-aċċess għall-wajers u għall-kejbils fil-bini huwa eżempju ta' tali eċċezzjoni. 

 

Emenda   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 143 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(143) Waqt li huwa xieraq f’xi ċirkostanzi 

li awtorità regolatorja nazzjonali timponi 

obbligi fuq l-operaturi li ma jkollhomx 

saħħa sinifikanti fis-suq sabiex jintlaħqu l-

miri bħal ma huma l-konnettività minn tarf 

għal ieħor jew l-operabilità bejn is-servizzi, 

madankollu huwa meħtieġ li jkun żgurat li 

dawn l-obbligi jkunu imposti b’konformità 

mal-qafas regolatorju u, b’mod partikolari, 

mal-proċeduri tan-notifika tiegħu. , 

(143) Waqt li huwa xieraq f’xi ċirkostanzi 

li awtorità regolatorja nazzjonali timponi 

obbligi fuq l-operaturi li ma jkollhomx 

saħħa sinifikanti fis-suq sabiex jintlaħqu l-

miri bħalma huma l-konnettività minn tarf 

għal ieħor jew l-operabilità bejn is-servizzi, 

madankollu huwa meħtieġ li jkun żgurat li 

dawn l-obbligi jkunu imposti b’konformità 

mal-qafas regolatorju u, b’mod partikolari, 

mal-proċeduri tan-notifika tiegħu. Tali 

obbligi jridu jiġu imposti biss meta dan 

ikun ġustifikat sabiex jiġu żgurati l-



AM\1122801MT.docx 107/158 PE602.947v01-00 

  MT 

objettivi ta' din id-Direttiva, u meta jkunu 

ġustifikati b'mod oġġettiv, trasparenti, 

proporzjonati u nondiskriminatorji bl-

għan li jiġu promossi l-effiċjenza, il-

kompetizzjoni sostenibbli, l-investiment 

effiċjenti u l-innovazzjoni, u filwaqt li 

jingħata l-benefiċċju massimu lill-utenti 

finali, u jkunu imposti b'konformità mal-

proċeduri ta' notifika relevanti. 

Or. en 

 

Emenda   249 

Michał Boni 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 143 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(143) Waqt li huwa xieraq f’xi ċirkostanzi 

li awtorità regolatorja nazzjonali timponi 

obbligi fuq l-operaturi li ma jkollhomx 

saħħa sinifikanti fis-suq sabiex jintlaħqu l-

miri bħal ma huma l-konnettività minn tarf 

għal ieħor jew l-operabilità bejn is-servizzi, 

madankollu huwa meħtieġ li jkun żgurat li 

dawn l-obbligi jkunu imposti b’konformità 

mal-qafas regolatorju u, b’mod partikolari, 

mal-proċeduri tan-notifika tiegħu. , 

(143) Waqt li huwa xieraq f’xi ċirkostanzi 

li awtorità regolatorja nazzjonali timponi 

obbligi fuq l-operaturi li ma jkollhomx 

saħħa sinifikanti fis-suq sabiex jintlaħqu l-

miri bħalma huma l-konnettività minn tarf 

għal ieħor jew l-operabilità bejn is-servizzi, 

madankollu huwa meħtieġ li jkun żgurat li 

dawn l-obbligi jkunu imposti b’konformità 

mal-qafas regolatorju u, b’mod partikolari, 

mal-proċeduri tan-notifika tiegħu u 

f'każijiet meta l-obbligi ta' SMP ma 

jkunux jew x'aktarx li ma jkunux effettivi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-obblilgi "any-to-any" jenħtieġ li jiġu imposti f'ċirkostanzi eċċezzjonali meta dan ikun 

debitament ġustifikat u meta r-regolament ibbażat fuq l-SMP ma jkunx preżenti jew ma jkunx 

effettiv. 

 

Emenda   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 147 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(147) Żewġ impriżi jew aktar jistgħu 

jinstabu li jkunu jgawdu pożizzjoni 

konġunta dominanti mhux biss fejn jeżistu 

rabtiet strutturali jew oħrajn bejniethom 

iżda wkoll fejn l-istruttura tas-suq relevanti 

hija konduttiva għal effetti koordinati, 

jiġifieri, tinkoraġġixxi komportament 

prallel jew allinejat anti-kompetittiv fis-

suq. 

(147) Żewġ impriżi jew aktar jistgħu 

jinstabu li jkunu jgawdu pożizzjoni 

konġunta dominanti mhux biss fejn jeżistu 

rabtiet strutturali jew oħrajn bejniethom 

iżda wkoll fejn l-istruttura tas-suq relevanti 

hija konduttiva għal effetti koordinati, 

jiġifieri, tinkoraġġixxi komportament 

prallel jew allinejat anti-kompetittiv fis-

suq. Fid-dawl tal-konverġenza u l-

konsolidazzjoni ikbar fis-swieq tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi, inklużi f'xi 

każijiet swieq relatati mal-kontenut, fejn 

is-swieq qed ikunu dejjem iżjed magħmula 

minn oligopolji jew duwopolji, li jistgħu 

jwasslu għall-ineffiċjenza tal-qafas SMP 

attwali, huwa meħtieġ li jiġi kkunsidrat 

jekk żewġ intrapriżi jew iktar jistgħux 

jinstabu li għandhom pożizzjoni 

ekwivalenti għal saħħa sinifikanti fis-suq 

li permezz tagħha jistgħu jimpedixxu li 

jkun hemm kompetizzjoni effettiva. 

Jenħtieġ li l-valutazzjoni tieħu kont tas-

swieq relevanti, inklużi iżda mhux biss l-

ishma tas-suq ta' parteċipanti oħra tas-

suq, is-saħħa tas-suq ta' intrapriża fuq 

swieq relatati mill-qrib, l-ostakoli għad-

dħul, il-konċentrazzjoni tas-suq, id-

differenzazzjoni tal-prodott, ir-

restrizzjonijiet ta' kapaċità u l-ispejjeż tal-

bdil.  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 155 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(155) Għall-awtoritajiet regolatorji (155) Sabiex l-awtoritajiet regolatorji 
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nazzjonali, il-bidu tal-identifikazzjoni tas-

swieq bl-ingrossa li huma suxxettibbli 

għar-regolamentazzjoni ex ante huwa l-

analiżi tas-swieq bl-imnut korrispondenti. 

L-analiżi ta’ kompetizzjoni effettiva fil-

livell bl-ingrossa u bl-imnut ssir minn 

perspettiva li tħares’ il quddiem fuq 

orizzont ta’ żmien partikolari, u hija 

mmexxija mil-liġi tal-kompetizzjoni, 

inkluża l-każistika rilevanti tal-Qorti tal-

Ġustizzja, kif inhu xieraq. Jekk jiġi 

konkluż li s-swieq bl-imnut ikunu 

kompetittivi b’mod effettiv fin-nuqqas ta’ 

regolament ex ante dwar is-suq/swieq 

rilevanti korrispondenti, dan għandu 

jwassal lill-awtorità regolatorja nazzjonali 

biex tikkonkludi li r-regolamentazzjoni ma 

għadhiex meħtieġa fuq livell bl-ingrossa 

rilevanti. 

nazzjonali jiffaċilitaw l-identifikazzjoni 

tas-swieq bl-ingrossa li huma suxxettibbli 

għar-regolamentazzjoni ex ante jaf ikun 

xieraq li jiġu analizzati s-swieq bl-imnut 

relevanti. Madankollu huwa meħtieġ li 

jkun hemm definizzjoni formali tas-swieq 

bl-imnut meta l-proċedura ta' analiżi tas-

suq tiffoka fuq suq bl-ingrossa peress li 

suq bl-ingrossa jaf jikkorrispondi għal 

iktar minn suq bl-imnut wieħed. L-analiżi 

ta’ kompetizzjoni effettiva fil-livell bl-

ingrossa u bl-imnut ssir minn perspettiva li 

tħares’ il quddiem fuq orizzont ta’ żmien 

partikolari, u hija mmexxija mil-liġi tal-

kompetizzjoni, inkluża l-każistika rilevanti 

tal-Qorti tal-Ġustizzja, kif inhu xieraq. 

Jekk jiġi konkluż li s-swieq bl-imnut ikunu 

kompetittivi b’mod effettiv fin-nuqqas ta’ 

regolament ex ante dwar is-suq/swieq 

rilevanti korrispondenti, dan jista' jwassal 

lill-awtorità regolatorja nazzjonali biex 

tikkonkludi li r-regolamentazzjoni ma 

għadhiex meħtieġa fuq livell bl-ingrossa 

rilevanti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   252 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 157 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(157) Meta wieħed jivvaluta kemm ir-

regolament tal-ingrossa isolvi problemi fil-

livell ta’ bejgħ bl-imnut, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jieħdu 

kont tal-fatt li diversi swieq bl-ingrossa 

jistgħu jipprovdu inputs upstream bl-

ingrossa għal suq bl-imnut partikolari, u 

min-naħa l-oħra, suq bl-ingrossa partikolari 

ista' jipprovdi inputs upstream bl-ingrossa 

(157) Meta jkunu qed jivvalutaw kemm 

ir-regolament tal-ingrossa jsolvi problemi 

fil-livell ta’ bejgħ bl-imnut, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jenħtieġ li jieħdu 

kont tal-fatt li diversi swieq bl-ingrossa 

jistgħu jipprovdu inputs upstream bl-

ingrossa għal suq bl-imnut partikolari, u 

min-naħa l-oħra, suq bl-ingrossa partikolari 

jista' jipprovdi inputs upstream bl-ingrossa 
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għal diversi swieq ta’ bejgħ bl-imnut. Barra 

minn hekk, dinamiki kompetittivi f’suq 

partikulari jistgħu jiġu influwenzati minn 

swieq li huma kontigwi iżda mhux 

f’relazzjoni vertikali, bħalma jista’ jkun il-

każ bejn ċerti swieq fissi u mobbli. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom iwettqu dik il-valutazzjoni 

individwali għal kull suq bl-ingrossa li jiġi 

kkunsidrat għar-regolazzjoni, billi jibdew 

bir-rimedji għall-aċċess għall-infrastruttura 

ċivili, minħabba li dawn ir-rimedji 

normalment iwasslu għal kompetizzjoni 

iktar sostenibbli inkluż kompetizzjoni fl-

infrastruttura, u wara jkomplubilli 

janalizzaw is-swieq tal-operaturi kollha li 

jitqiesu bħala suxxettibbli għal 

regolazzjoni ex ante skont l-ordni tal-

idoneità probabbli tagħhom sabiex 

jindirizzaw il-problemi identifikati ta’ 

kompetizzjoni fil-livell tal-bejgħ bl-imnut. 

Meta jiddeċiedu dwar ir-rimedju speċifiku 

li għandu jiġi impost, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom 

jivvalutaw il-vijabbiltà teknika tiegħu u 

jwettqu analiżi tal-benefiċċji mqabbla mal-

ispejjeż, filwaqt li jqisu kemm hu 

kompetenti biex jindirizza l-problemi 

identifikati ta’ kompetizzjoni fil-livell tal-

bejgħ bl-imnut. L-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom jikkunsidraw il-

konsegwenzi li jiġi imponut rimedju 

speċifiku li, jekk ikun fattibbli biss fuq 

ċerti tipoloġiji tan-netwerk, jista’ 

jikkostitwixxi diżinċentiv għall-

introduzzjoni ta’ netwerks ta’ kapaċità 

għolja ħafna, fl-interess tal-utenti finali. 

F’kull stadju tal-valutazzjoni, qabel ma l-

awtorità regolatorja nazzjonali 

tiddetermina jekk kwalunkwe rimedju 

addizzjonali għandu jiġu impost fuq l-

operatur SMP, din għandha tfittex li 

tiddetermina jekk is-suq bl-imnut ma 

jkunx effettivament kompetittiv fid-dawl 

ta’ kwalunkwe arranġamenti kummerċjali 

rilevanti jew ċirkostanzi tas-suq bl-

ingrossa oħrajn, inklużi tipi ta’ 

regolazzjoni oħra diġà fis-seħħ, bħal 

pereżempju obbligi ġenerali ta’ aċċess għal 

assi mhux replikabbli jew obbligi imposti 

skont id-Direttiva 2014/61/UE, u ta’ 

għal diversi swieq ta’ bejgħ bl-imnut. Barra 

minn hekk, dinamiki kompetittivi f’suq 

partikulari jistgħu jiġu influwenzati minn 

swieq li huma kontigwi iżda mhux 

f’relazzjoni vertikali, bħalma jista’ jkun il-

każ bejn ċerti swieq fissi u mobbli. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali jenħtieġ 

li jwettqu dik il-valutazzjoni individwali 

għal kull suq bl-ingrossa li jiġi kkunsidrat 

għar-regolazzjoni, billi jivvalutaw jekk ir-

rimedji għall-aċċess għall-infrastruttura 

ċivili, rimedji li normalment iwasslu għal 

kompetizzjoni iktar sostenibbli inkluża 

kompetizzjoni fl-infrastruttura iżda fl-istess 

ħin b'suġġett għal restrizzjonijiet fiżiċi jew 

ta' disponibbiltà, jew ir-rimedji għall-

aċċess għall faċilitajiet assoċjati, humiex 

l-iktar xierqa u wara jkomplu billi 

janalizzaw is-swieq bl-ingrossa kollha li 

jitqiesu bħala suxxettibbli għal 

regolazzjoni ex ante skont l-ordni tal-

idoneità probabbli tagħhom sabiex 

jindirizzaw il-problemi identifikati ta’ 

kompetizzjoni fil-livell tal-bejgħ bl-imnut. 

Meta jiddeċiedu dwar ir-rimedju speċifiku 

li jrid jiġi impost, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali jenħtieġ li jivvalutaw il-

vijabbiltà teknika tiegħu u jwettqu analiżi 

tal-benefiċċji mqabbla mal-ispejjeż, filwaqt 

li jqisu kemm hu kompetenti biex 

jindirizza l-problemi identifikati ta’ 

kompetizzjoni fil-livell tal-bejgħ bl-

imnut, filwaqt li jippermetti kompetizzjoni 

sostenibbli bbażata fuq id-differenzazzjoni 

u n-newtralità teknoloġika. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom 

jikkunsidraw il-konsegwenzi li jiġi 

imponut rimedju speċifiku li, jekk ikun 

fattibbli biss fuq ċerti tipoloġiji tan-

netwerk, jista’ jikkostitwixxi diżinċentiv 

għall-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna, fl-interess tal-utenti 

finali. Barra minn hekk, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jenħtieġ li jipprovdu 

inċentivi permezz tar-rimedji imposti, u 

meta jkun possibbli qabel it-tifrix tal-

infrastruttura, għall-iżvilupp ta' 

arkitettura tan-netwerk flessibbli u 

miftuħa, li eventwalment tnaqqas il-piż u 

l-kumplessità tar-rimedji li jiġu imposti fi 

stadju iktar 'il quddiem. F’kull stadju tal-
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kwalunkwe regolazzjoni diġà meqjusa 

xierqa mill-awtorità regolatorja nazzjonali 

għal operatur SMP. Anki jekk dawn id-

differenzi ma jwasslux fid-definizzjoni ta’ 

swieq ġeografiċi distinti, dawn jistgħu 

jiġġustifikaw differenza rimedji xierqa 

imposti fid-dawl diferring l-intensità tar-

restrizzjonijiet kompetittivi. 

valutazzjoni, qabel ma l-awtorità 

regolatorja nazzjonali tiddetermina jekk 

kwalunkwe rimedju addizzjonali għandu 

jiġu impost fuq l-operatur SMP, din 

jenħtieġ li tfittex li tiddetermina jekk is-

swieq relevanti jkunux effettivament 

kompetittivi fid-dawl ta’ kwalunkwe 

arranġament kummerċjali rilevanti jew 

ċirkostanza tas-suq bl-ingrossa oħra, 

inklużi tipi ta’ regolazzjoni oħra diġà fis-

seħħ, bħal pereżempju obbligi ġenerali ta’ 

aċċess għal assi mhux replikabbli jew 

obbligi imposti skont id-Direttiva 

2014/61/UE, u ta’ kwalunkwe regolazzjoni 

diġà meqjusa xierqa mill-awtorità 

regolatorja nazzjonali għal operatur SMP. 

Anki jekk dawn id-differenzi ma jwasslux 

fid-definizzjoni ta’ swieq ġeografiċi 

distinti, dawn jistgħu jiġġustifikaw 

differenza rimedji xierqa imposti fid-dawl 

diferring l-intensità tar-restrizzjonijiet 

kompetittivi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 164 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(164) Meta tiġi evalwata l-proporzjonalità 

tal-obbligi u l-kundizzjonijiet li għandhom 

jiġu imposti, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-

kundizzjonijiet kompetittivi differenti li 

jkun hemm fiż-żoni differenti fl-Istati 

Membri tagħhom fil-waqt li jieħdu kont 

b’mod patikolari tar-riżultati tal-istħarriġ 

ġeografiku mwettaq skont din id-Direttiva. 

(164) Meta tiġi evalwata l-proporzjonalità 

tal-obbligi u l-kundizzjonijiet li jridu jiġu 

imposti, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom iqisu l-kundizzjonijiet 

kompetittivi differenti li jkun hemm fiż-

żoni differenti fl-Istati Membri tagħhom 

filwaqt li jieħdu kont b’mod patikolari tar-

riżultati tal-istħarriġ ġeografiku mwettaq 

skont din id-Direttiva. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw 

li l-obbligi li jimponu fuq l-operaturi 
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b'saħħa sinifikanti fis-suq ikunu effettivi. 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jistgħu jistabbilixxu minn qabel skemi ta' 

penali f'każ ta' ksur ta' dawk l-obbligi. 

Or. en 

 

Emenda   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 164 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(164) Meta tiġi evalwata l-proporzjonalità 

tal-obbligi u l-kundizzjonijiet li għandhom 

jiġu imposti, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom iqisu l-

kundizzjonijiet kompetittivi differenti li 

jkun hemm fiż-żoni differenti fl-Istati 

Membri tagħhom fil-waqt li jieħdu kont 

b’mod patikolari tar-riżultati tal-istħarriġ 

ġeografiku mwettaq skont din id-Direttiva. 

(164) Meta tiġi evalwata l-proporzjonalità 

tal-obbligi u l-kundizzjonijiet li jridu jiġu 

imposti, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jenħtieġ li jqisu l-kundizzjonijiet 

kompetittivi differenti li jkun hemm fiż-

żoni differenti fl-Istati Membri tagħhom 

filwaqt li jieħdu kont b’mod patikolari tar-

riżultati tal-istħarriġ ġeografiku mwettaq 

skont din id-Direttiva. Sabiex jiżguraw li l-

operaturi b'saħħa sinjifikanti fis-suq 

jikkonformaw b'mod ġenwin mal-obbligi, 

l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 

jipprevedu penali għall-ksur. 

Or. de 

 

Emenda   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 172 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(172) L-assi tal-inġinerija ċivili li jistgħu 

jospitaw netwerk ta’ komunikazzjonijiet 

elettroniċi huma kruċjali għas-suċċess 

tat-tifrix ta’ netwerks ta’ kapaċità għolja 

ħafna minħabba l-kost għoli biex jiġu 

dduplikati, u l-iffrankar sinifikanti li jista’ 

jsir meta jkunu jistgħu jerġgħu jintużaw. 

Għalhekk, minbarra r-regoli dwar l-

imħassar 
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infrastruttura fiżika stabbiliti fid-Direttiva 

2014/61/UE, huwa neċessarju rimedju 

speċifiku f’dawk iċ-ċirkostanzi fejn l-assi 

tal-inġinerija ċivili ikunu l-proprjetà ta’ 

operatur maħtur b’saħħa sinifikanti fis-

suq. Meta l-assi tal-inġinerija ċivili jeżistu 

u jkunu jistgħu jerġgħu jintużaw, l-effett 

pożittiv tal-ksib ta' aċċess effettiv 

għalihom fuq t-tifrix ta’ infrastruttura ta' 

kompetizzjoni huwa għoli ħafna, u 

għalhekk jeħtieġ li jkun żgurat li l-aċċess 

għal dawn l-assi jista jintuża bħala 

rimedju awtonomu bl-għan li jitjiebu d-

dinamika kompetittiva u d-dinamika tal-

introduzzjoni l-użu fi kwalunkwe suq 

downstream, li għandhom jiġu 

kkunsidrati qabel ma tiġi vvalutata l-

ħtieġa li jiġu imposti rimedji potenzjali 

oħra, u mhux biss bħala rimedju anċillari 

għal prodotti oħra bl-ingrossa jew servizzi 

jew bħala rimedju limitat għall-impriżi li 

jagħmlu użu minn tali prodotti jew 

servizzi oħra bl-ingrossa. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom 

jivvalutaw l-assi storiċi riutilizzabbli tal-

inġinerija ċivili abbażi tal-valur nett tal-

kontabbiltà regolatorja tad-depprezzar 

akkumulat meta jsir il-kalkolu, indiċjat 

b’indiċi tal-prezz xieraq, bħall-indiċi tal-

prezz bl-imnut, u bl-esklużjoni ta’ dawk l-

assi li huma deprezzati għalkollox matul 

perijodu ta’ mhux inqas minn 40 sena, 

iżda li għadhom qed jintużaw. 

Or. en 

 

Emenda   256 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 172 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(172) L-assi tal-inġinerija ċivili li jistgħu 

jospitaw netwerk ta’ komunikazzjonijiet 

elettroniċi huma kruċjali għas-suċċess tat-

tifrix ta’ netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna 

minħabba l-kost għoli biex jiġu dduplikati, 

(172) L-assi tal-inġinerija ċivili li jistgħu 

jospitaw netwerk ta’ komunikazzjonijiet 

elettroniċi huma kruċjali għas-suċċess tat-

tifrix ta’ netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna 

minħabba l-kost għoli biex jiġu dduplikati, 
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u l-iffrankar sinifikanti li jista’ jsir meta 

jkunu jistgħu jerġgħu jintużaw. Għalhekk, 

minbarra r-regoli dwar l-infrastruttura 

fiżika stabbiliti fid-Direttiva 2014/61/UE, 

huwa neċessarju rimedju speċifiku f’dawk 

iċ-ċirkostanzi fejn l-assi tal-inġinerija ċivili 

ikunu l-proprjetà ta’ operatur maħtur 

b’saħħa sinifikanti fis-suq. Meta l-assi tal-

inġinerija ċivili jeżistu u jkunu jistgħu 

jerġgħu jintużaw, l-effett pożittiv tal-ksib 

ta' aċċess effettiv għalihom fuq t-tifrix ta’ 

infrastruttura ta' kompetizzjoni huwa għoli 

ħafna, u għalhekk jeħtieġ li jkun żgurat li l-

aċċess għal dawn l-assi jista jintuża bħala 

rimedju awtonomu bl-għan li jitjiebu d-

dinamika kompetittiva u d-dinamika tal-

introduzzjoni l-użu fi kwalunkwe suq 

downstream, li għandhom jiġu kkunsidrati 

qabel ma tiġi vvalutata l-ħtieġa li jiġu 

imposti rimedji potenzjali oħra, u mhux 

biss bħala rimedju anċillari għal prodotti 

oħra bl-ingrossa jew servizzi jew bħala 

rimedju limitat għall-impriżi li jagħmlu użu 

minn tali prodotti jew servizzi oħra bl-

ingrossa. L-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom jivvalutaw l-assi 

storiċi riutilizzabbli tal-inġinerija ċivili 

abbażi tal-valur nett tal-kontabbiltà 

regolatorja tad-depprezzar akkumulat meta 

jsir il-kalkolu, indiċjat b’indiċi tal-prezz 

xieraq, bħall-indiċi tal-prezz bl-imnut, u bl-

esklużjoni ta’ dawk l-assi li huma 

deprezzati għalkollox matul perijodu ta’ 

mhux inqas minn 40 sena, iżda li għadhom 

qed jintużaw. 

u l-iffrankar sinifikanti li jista’ jsir meta 

jkunu jistgħu jerġgħu jintużaw. Għalhekk, 

minbarra r-regoli dwar l-infrastruttura 

fiżika stabbiliti fid-Direttiva 2014/61/UE, 

huwa neċessarju rimedju speċifiku f’dawk 

iċ-ċirkostanzi fejn l-assi tal-inġinerija ċivili 

ikunu l-proprjetà ta’ operatur maħtur 

b’saħħa sinifikanti fis-suq. Meta l-assi tal-

inġinerija ċivili jeżistu u jkunu jistgħu 

jerġgħu jintużaw, l-effett pożittiv tal-ksib 

ta' aċċess effettiv għalihom fuq t-tifrix ta’ 

infrastruttura ta' kompetizzjoni huwa għoli 

ħafna, u għalhekk jeħtieġ li jkun żgurat li l-

aċċess għal dawn l-assi jista jintuża bħala 

rimedju awtonomu bl-għan li jitjiebu d-

dinamika kompetittiva u d-dinamika tal-

introduzzjoni l-użu fi kwalunkwe suq 

downstream, li għandhom jiġu kkunsidrati 

qabel ma tiġi vvalutata l-ħtieġa li jiġu 

imposti rimedji potenzjali oħra, u mhux 

biss bħala rimedju anċillari għal prodotti 

oħra bl-ingrossa jew servizzi jew bħala 

rimedju limitat għall-impriżi li jagħmlu użu 

minn tali prodotti jew servizzi oħra bl-

ingrossa. Madankollu, l-aċċess għal tali 

assi jista' jkun limitat minħabba 

restrizzjonijiet fiżiċi jew disponibbiltà 

limitata, u għalhekk jenħtieġ li jiġu 

kkunsidrati wkoll mezzi ta' aċċess 

ekwivalenti bħalma hu l-aċċess għall-

fibra skura. L-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali jenħtieġ li jivvalutaw l-assi 

storiċi riutilizzabbli tal-inġinerija ċivili 

abbażi tal-valur nett tal-kontabbiltà 

regolatorja tad-depprezzar akkumulat meta 

jsir il-kalkolu, indiċjat b’indiċi tal-prezz 

xieraq, bħall-indiċi tal-prezz bl-imnut, u bl-

esklużjoni ta’ dawk l-assi li huma 

deprezzati għalkollox matul perijodu ta’ 

mhux inqas minn 40 sena, iżda li għadhom 

qed jintużaw. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 
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Emenda   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 172 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(172) L-assi tal-inġinerija ċivili li jistgħu 

jospitaw netwerk ta’ komunikazzjonijiet 

elettroniċi huma kruċjali għas-suċċess tat-

tifrix ta’ netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna 

minħabba l-kost għoli biex jiġu dduplikati, 

u l-iffrankar sinifikanti li jista’ jsir meta 

jkunu jistgħu jerġgħu jintużaw. Għalhekk, 

minbarra r-regoli dwar l-infrastruttura 

fiżika stabbiliti fid-Direttiva 2014/61/UE, 

huwa neċessarju rimedju speċifiku f’dawk 

iċ-ċirkostanzi fejn l-assi tal-inġinerija ċivili 

ikunu l-proprjetà ta’ operatur maħtur 

b’saħħa sinifikanti fis-suq. Meta l-assi tal-

inġinerija ċivili jeżistu u jkunu jistgħu 

jerġgħu jintużaw, l-effett pożittiv tal-ksib 

ta' aċċess effettiv għalihom fuq t-tifrix ta’ 

infrastruttura ta' kompetizzjoni huwa għoli 

ħafna, u għalhekk jeħtieġ li jkun żgurat li l-

aċċess għal dawn l-assi jista jintuża bħala 

rimedju awtonomu bl-għan li jitjiebu d-

dinamika kompetittiva u d-dinamika tal-

introduzzjoni l-użu fi kwalunkwe suq 

downstream, li għandhom jiġu kkunsidrati 

qabel ma tiġi vvalutata l-ħtieġa li jiġu 

imposti rimedji potenzjali oħra, u mhux 

biss bħala rimedju anċillari għal prodotti 

oħra bl-ingrossa jew servizzi jew bħala 

rimedju limitat għall-impriżi li jagħmlu użu 

minn tali prodotti jew servizzi oħra bl-

ingrossa. L-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom jivvalutaw l-assi 

storiċi riutilizzabbli tal-inġinerija ċivili 

abbażi tal-valur nett tal-kontabbiltà 

regolatorja tad-depprezzar akkumulat meta 

jsir il-kalkolu, indiċjat b’indiċi tal-prezz 

xieraq, bħall-indiċi tal-prezz bl-imnut, u bl-

esklużjoni ta’ dawk l-assi li huma 

deprezzati għalkollox matul perijodu ta’ 

mhux inqas minn 40 sena, iżda li għadhom 

qed jintużaw. 

(172) L-assi tal-inġinerija ċivili li jistgħu 

jospitaw netwerk ta’ komunikazzjonijiet 

elettroniċi jew infrastruttura passiva bħal 

kejbils inattivi huma kruċjali għas-suċċess 

tat-tifrix ta’ netwerks ta’ kapaċità għolja 

ħafna minħabba l-kost għoli biex jiġu 

dduplikati, u l-iffrankar sinifikanti li jista’ 

jsir meta jkunu jistgħu jerġgħu jintużaw. 

Għalhekk, minbarra r-regoli dwar l-

infrastruttura fiżika stabbiliti fid-Direttiva 

2014/61/UE, huwa neċessarju rimedju 

speċifiku f’dawk iċ-ċirkostanzi fejn l-assi 

tal-inġinerija ċivili ikunu l-proprjetà ta’ 

operatur maħtur b’saħħa sinifikanti fis-suq. 

Meta l-assi tal-inġinerija ċivili jew 

infrastruttura passiva jeżistu u jkunu 

jistgħu jerġgħu jintużaw, l-effett pożittiv 

tal-ksib ta' aċċess effettiv għalihom fuq t-

tifrix ta’ infrastruttura ta' kompetizzjoni 

huwa għoli ħafna, u għalhekk jeħtieġ li 

jkun żgurat li l-aċċess għal dawn l-assi jista 

jintuża bħala rimedju awtonomu bl-għan li 

jitjiebu d-dinamika kompetittiva u d-

dinamika tal-introduzzjoni l-użu fi 

kwalunkwe suq downstream, li jridu jiġu 

kkunsidrati qabel ma tiġi vvalutata l-ħtieġa 

li jiġu imposti rimedji potenzjali oħra, u 

mhux biss bħala rimedju anċillari għal 

prodotti oħra bl-ingrossa jew servizzi jew 

bħala rimedju limitat għall-impriżi li 

jagħmlu użu minn tali prodotti jew servizzi 

oħra bl-ingrossa. L-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali jenħtieġ li jivvalutaw l-assi 

storiċi riutilizzabbli tal-inġinerija ċivili 

abbażi tal-valur nett tal-kontabbiltà 

regolatorja tad-depprezzar akkumulat meta 

jsir il-kalkolu, indiċjat b’indiċi tal-prezz 

xieraq, bħall-indiċi tal-prezz bl-imnut, u bl-

esklużjoni ta’ dawk l-assi li huma 

deprezzati għalkollox matul perijodu ta’ 

mhux inqas minn 40 sena, iżda li għadhom 

qed jintużaw. 
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Emenda   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 173 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(173) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom, meta jimponu obbligi ta’ 

aċċess għal infrastrutturi ġodda u mtejba, 

jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ aċċess 

jirriflettu ċ-ċirkustanzi li jimmotivaw id-

deċiżjoni għal investiment, filwaqt li 

jitqiesu, inter alia, l-ispejjeż ta’ tnedija, ir-

rata mistennija ta’ kemm se jintlaqgħu l-

prodotti u s-servizzi l-ġodda u l-livelli 

mistennija tal-prezz bl-imnut. Barra minn 

hekk, sabiex min jinvesti jingħata ċ-

ċertezza rigward l-ippjanar, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom ikunu 

jistgħu jistabbilixxu, jekk ikun japplika, it-

termini u l-kundizzjonijiet għall-aċċess li 

jkunu konformi rigward perjodi xierqa ta’ 

analiżi. Fil-każ li l-kontrolli tal-prezzijiet 

jitqiesu xierqa, tali termini u 

kundizzjonijiet jistgħu jinkludu 

arranġamenti dwar l-ipprezzar li 

jiddependu mill-voluni jew mit-tul tal-

kuntratt skont il-liġi tal-Unjoni u sakemm 

ma jkollhomx effett diskriminatorju. Kull 

kundizzjoni ta’ aċċess li tiġi imposta 

għandha tħares il-ħtieġa li tinżamm il-

kopetizzjoni effettiva fis-servizzi lill-

konsumaturi u lin-negozji. 

(173) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jenħtieġ li, meta jimponu obbligi ta’ aċċess 

għal infrastrutturi ġodda u mtejba, jiżguraw 

li l-kundizzjonijiet ta’ aċċess jirriflettu ċ-

ċirkustanzi li jimmotivaw id-deċiżjoni għal 

investiment, filwaqt li jitqiesu, inter alia, l-

ispejjeż ta’ tnedija, ir-rata mistennija ta’ 

kemm se jintlaqgħu l-prodotti u s-servizzi 

l-ġodda u l-livelli mistennija tal-prezz bl-

imnut. Barra minn hekk, sabiex min 

jinvesti jingħata ċ-ċertezza rigward l-

ippjanar, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali jenħtieġ li jkunu jistgħu 

jistabbilixxu, jekk ikun japplika, it-termini 

u l-kundizzjonijiet għall-aċċess li jkunu 

konformi rigward perjodi xierqa ta’ analiżi. 

Fil-każ li l-kontrolli tal-prezzijiet jitqiesu 

xierqa, tali termini u kundizzjonijiet jistgħu 

jinkludu arranġamenti dwar l-ipprezzar li 

jiddependu mill-voluni jew mit-tul tal-

kuntratt skont il-liġi tal-Unjoni u sakemm 

ma jkollhomx effett diskriminatorju. Kull 

kundizzjoni ta’ aċċess li tiġi imposta 

għandha tħares il-ħtieġa li tinżamm il-

kopetizzjoni effettiva fis-servizzi lill-

konsumaturi u lin-negozji. Jenħtieġ li kull 

obbligu jiġi vvalutat b'mod separat; 

b'eċċezzjoni waħda, ma hemm l-ebda 

ġerarkija fost l-obbligi li l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jistgħu jimponu. 

Madankollu, b'konformità mal-prinċipju 

ta' proporzjonalità, obbligu rigward l-

aċċess għal ċerti faċilitajiet tan-netwerk u 

l-użu tagħhom jista' jiġi impost biss jekk 

obbligu ta' aċċess għal assi tal-inġinerija 

ċivili ma jkunx impost jew ma jkunx 

impost b'mod effettiv. 

Or. de 
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Emenda   259 

Michał Boni 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 173 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(173) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom, meta jimponu obbligi ta’ 

aċċess għal infrastrutturi ġodda u mtejba, 

jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta’ aċċess 

jirriflettu ċ-ċirkustanzi li jimmotivaw id-

deċiżjoni għal investiment, filwaqt li 

jitqiesu, inter alia, l-ispejjeż ta’ tnedija, ir-

rata mistennija ta’ kemm se jintlaqgħu l-

prodotti u s-servizzi l-ġodda u l-livelli 

mistennija tal-prezz bl-imnut. Barra minn 

hekk, sabiex min jinvesti jingħata ċ-

ċertezza rigward l-ippjanar, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom ikunu 

jistgħu jistabbilixxu, jekk ikun japplika, it-

termini u l-kundizzjonijiet għall-aċċess li 

jkunu konformi rigward perjodi xierqa ta’ 

analiżi. Fil-każ li l-kontrolli tal-prezzijiet 

jitqiesu xierqa, tali termini u 

kundizzjonijiet jistgħu jinkludu 

arranġamenti dwar l-ipprezzar li 

jiddependu mill-voluni jew mit-tul tal-

kuntratt skont il-liġi tal-Unjoni u sakemm 

ma jkollhomx effett diskriminatorju. Kull 

kundizzjoni ta’ aċċess li tiġi imposta 

għandha tħares il-ħtieġa li tinżamm il-

kopetizzjoni effettiva fis-servizzi lill-

konsumaturi u lin-negozji. 

(173) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jenħtieġ li, meta jimponu obbligi ta’ aċċess 

għal infrastrutturi ġodda u mtejba, jiżguraw 

li l-kundizzjonijiet ta’ aċċess jirriflettu ċ-

ċirkustanzi li jimmotivaw id-deċiżjoni għal 

investiment, filwaqt li jitqiesu, inter alia, l-

ispejjeż ta’ tnedija, ir-rata mistennija ta’ 

kemm se jintlaqgħu l-prodotti u s-servizzi 

l-ġodda u l-livelli mistennija tal-prezz bl-

imnut. Barra minn hekk, sabiex min 

jinvesti jingħata ċ-ċertezza rigward l-

ippjanar, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali jenħtieġ li jkunu jistgħu 

jistabbilixxu, jekk ikun japplika, it-termini 

u l-kundizzjonijiet għall-aċċess li jkunu 

konformi rigward perjodi xierqa ta’ analiżi. 

Fil-każ li l-kontrolli tal-prezzijiet jitqiesu 

xierqa, tali termini u kundizzjonijiet jistgħu 

jinkludu arranġamenti dwar l-ipprezzar li 

jiddependu mill-voluni jew mit-tul tal-

kuntratt skont il-liġi tal-Unjoni u sakemm 

ma jkollhomx effett diskriminatorju. Kull 

kundizzjoni ta’ aċċess li tiġi imposta 

għandha tħares il-ħtieġa li tinżamm il-

kopetizzjoni effettiva fis-servizzi lill-

konsumaturi u lin-negozji. Kull obbligu 

għandu jiġi vvalutat separatament u ma 

hemm l-ebda ġerarkija fost l-obbligi varji 

li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jistggħu jimponu, b'eċċezzjoni waħda. 

B'konformità mal-prinċipju ta' 

proporzjonalità, l-obbligu li jiġi pprovdut 

aċċess għal faċilitajiet speċifiċi tan-

netwerk u l-użu tagħhom għandu jiġi 

impost biss jekk l-obbligu ta' aċċess għall-

inġinerija ċivili ma jkunx jew x'aktarx li 

ma jkunx effettiv. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Jenħtieġ li fil-Premessa 173 jiġi ċċarat li l-obbligu li jiġi pprovdut aċċess għal faċilitajiet 

speċifiċi tan-netwerk u l-użu tagħhom għandu jiġi impost biss jekk l-obbligu ta' aċċess għall-

inġinerija ċivili ma jkunx jew x'aktarx li ma jkunx effettiv. 

 

Emenda   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 175 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(175) F’żoni ġeografiċi fejn żewġ 

netwerks ta’ aċċess jistgħu jkunu 

mistennija fuq bażi li tħares ’il quddiem, 

l-utenti finali huma aktar probabbli li 

jibbenefikaw minn titjib f’networks ta’ 

kwalità, permezz ta’ kompetizzjoni 

bbażata fuq l-infrastruttura, f’oqsma fejn 

hemm biss netwerk wieħed jippersisti. L-

adegwatezza ta’ kompetizzjoni fuq 

parametri oħra, bħal pereżempju prezz u 

għażla, x’aktarx li tiddependi fuq iċ-

ċirkostanzi kompetittivi nazzjonali u 

lokali. Fil-każ li mill-inqas wieħed minn 

dawn l-operaturi tan-netwerk joffri aċċess 

bl-ingrossa lil kwalunkwe impriża 

b’termini kummerċjali raġonevoli li 

jippermettu kompetizzjoni sostenibbli fis-

suq bl-imnut, ikun probabbli li l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jkollhom jimponu jew iżommu obbligi 

għall-aċċess bl-ingrossa abbażi tal-SMP, 

lil hinn mill-aċċess għall-infrastruttura 

ċivili, u għalhekk wieħed ikun jista’ 

joqgħod fuq l-applikazzjoni tar-regoli 

ġenerali ta’ kompetizzjoni. Dan japplika 

iktar u iktar jekk iż-żewġ operaturi tan-

netwerk joffru aċċess bl-ingrossa 

kummerċjali raġonevoli. Fiż-żewġ każijiet 

bħal dawn, jista’ jkun aktar xieraq għall-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali li 

jistrieħu fuq monitoraġġ speċifiku fuq 

bażi ex post. Fil-każ fuq bażi li tħares ’il 

quddiem, tliet operaturi tal-aċċess għan-

netwerk ikunu preżenti jew ikunu 

mistennija li jkunu preżenti b’mod 

imħassar 
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sostenibbli jikkompetu fl-istess swieq bl-

imnut u bl-ingrossa (eż. kif jista’ jkun il-

każ għall-mowbajls, u kif jista’ jseħħ 

f’ċerti żoni ġeografiċi għal netwerks ta’ 

linji fissi, speċjalment fejn hemm aċċess 

effettiv għal infrastruttura ċivili u/jew 

koinvestiment, b’tali mod li tlieta jew 

aktar operaturi jkollhom kontroll effettiv 

fuq l-assi tan-netwerk tal-aċċess 

neċessarji biex jissodisfaw id-domanda 

tal-konsumatur), l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali x'aktarx li jkollhom inqas 

probabbiltà li jidentifikaw operatur li 

għandu SMP, sakemm ma jsibux 

dominanza kollettiva, jew fil-każ li kull 

impriża inkwistjoni jkollha saħħa 

sinifikanti fi swieq bl-ingrossa distinti, 

bħal fil-każ ta’ swieq ta’ terminazzjoni ta’ 

telefonati bil-vuċi. L-applikazzjoni tar-

regoli ġenerali ta’ kompetizzjoni f’dawn 

is-swieq kkaratterizzata minn 

kompetizzjoni bbażata fuq infrastruttura 

sostenibbli u effettiva għandha tkun 

biżżejjed. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-test ma jqisx is-sejbiet tal-BEREC dwar il-problemi relatati mas-swieq kwalifikati bħala 

"oligopolji stretti". Il-konklużjoni tal-BEREC li "tnejn mhux biżżejjed" mhijiex riflessa f'din il-

premessa. 

 

Emenda   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 175 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(175) F’żoni ġeografiċi fejn żewġ 

netwerks ta’ aċċess jistgħu jkunu 

mistennija fuq bażi li tħares ’il quddiem, 

l-utenti finali huma aktar probabbli li 

jibbenefikaw minn titjib f’networks ta’ 

kwalità, permezz ta’ kompetizzjoni 

bbażata fuq l-infrastruttura, f’oqsma fejn 

hemm biss netwerk wieħed jippersisti. L-

imħassar 
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adegwatezza ta’ kompetizzjoni fuq 

parametri oħra, bħal pereżempju prezz u 

għażla, x’aktarx li tiddependi fuq iċ-

ċirkostanzi kompetittivi nazzjonali u 

lokali. Fil-każ li mill-inqas wieħed minn 

dawn l-operaturi tan-netwerk joffri aċċess 

bl-ingrossa lil kwalunkwe impriża 

b’termini kummerċjali raġonevoli li 

jippermettu kompetizzjoni sostenibbli fis-

suq bl-imnut, ikun probabbli li l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jkollhom jimponu jew iżommu obbligi 

għall-aċċess bl-ingrossa abbażi tal-SMP, 

lil hinn mill-aċċess għall-infrastruttura 

ċivili, u għalhekk wieħed ikun jista’ 

joqgħod fuq l-applikazzjoni tar-regoli 

ġenerali ta’ kompetizzjoni. Dan japplika 

iktar u iktar jekk iż-żewġ operaturi tan-

netwerk joffru aċċess bl-ingrossa 

kummerċjali raġonevoli. Fiż-żewġ każijiet 

bħal dawn, jista’ jkun aktar xieraq għall-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali li 

jistrieħu fuq monitoraġġ speċifiku fuq 

bażi ex post. Fil-każ fuq bażi li tħares ’il 

quddiem, tliet operaturi tal-aċċess għan-

netwerk ikunu preżenti jew ikunu 

mistennija li jkunu preżenti b’mod 

sostenibbli jikkompetu fl-istess swieq bl-

imnut u bl-ingrossa (eż. kif jista’ jkun il-

każ għall-mowbajls, u kif jista’ jseħħ 

f’ċerti żoni ġeografiċi għal netwerks ta’ 

linji fissi, speċjalment fejn hemm aċċess 

effettiv għal infrastruttura ċivili u/jew 

koinvestiment, b’tali mod li tlieta jew 

aktar operaturi jkollhom kontroll effettiv 

fuq l-assi tan-netwerk tal-aċċess 

neċessarji biex jissodisfaw id-domanda 

tal-konsumatur), l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali x'aktarx li jkollhom inqas 

probabbiltà li jidentifikaw operatur li 

għandu SMP, sakemm ma jsibux 

dominanza kollettiva, jew fil-każ li kull 

impriża inkwistjoni jkollha saħħa 

sinifikanti fi swieq bl-ingrossa distinti, 

bħal fil-każ ta’ swieq ta’ terminazzjoni ta’ 

telefonati bil-vuċi. L-applikazzjoni tar-

regoli ġenerali ta’ kompetizzjoni f’dawn 

is-swieq kkaratterizzata minn 

kompetizzjoni bbażata fuq infrastruttura 

sostenibbli u effettiva għandha tkun 
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biżżejjed. 

Or. en 

 

Emenda   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 175 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(175) F’żoni ġeografiċi fejn żewġ 

netwerks ta’ aċċess jistgħu jkunu 

mistennija fuq bażi li tħares ’il quddiem, 

l-utenti finali huma aktar probabbli li 

jibbenefikaw minn titjib f’networks ta’ 

kwalità, permezz ta’ kompetizzjoni 

bbażata fuq l-infrastruttura, f’oqsma fejn 

hemm biss netwerk wieħed jippersisti. L-

adegwatezza ta’ kompetizzjoni fuq 

parametri oħra, bħal pereżempju prezz u 

għażla, x’aktarx li tiddependi fuq iċ-

ċirkostanzi kompetittivi nazzjonali u 

lokali. Fil-każ li mill-inqas wieħed minn 

dawn l-operaturi tan-netwerk joffri aċċess 

bl-ingrossa lil kwalunkwe impriża 

b’termini kummerċjali raġonevoli li 

jippermettu kompetizzjoni sostenibbli fis-

suq bl-imnut, ikun probabbli li l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jkollhom jimponu jew iżommu obbligi 

għall-aċċess bl-ingrossa abbażi tal-SMP, 

lil hinn mill-aċċess għall-infrastruttura 

ċivili, u għalhekk wieħed ikun jista’ 

joqgħod fuq l-applikazzjoni tar-regoli 

ġenerali ta’ kompetizzjoni. Dan japplika 

iktar u iktar jekk iż-żewġ operaturi tan-

netwerk joffru aċċess bl-ingrossa 

kummerċjali raġonevoli. Fiż-żewġ każijiet 

bħal dawn, jista’ jkun aktar xieraq għall-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali li 

jistrieħu fuq monitoraġġ speċifiku fuq 

bażi ex post. Fil-każ fuq bażi li tħares ’il 

quddiem, tliet operaturi tal-aċċess għan-

netwerk ikunu preżenti jew ikunu 

mistennija li jkunu preżenti b’mod 

sostenibbli jikkompetu fl-istess swieq bl-

imħassar 
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imnut u bl-ingrossa (eż. kif jista’ jkun il-

każ għall-mowbajls, u kif jista’ jseħħ 

f’ċerti żoni ġeografiċi għal netwerks ta’ 

linji fissi, speċjalment fejn hemm aċċess 

effettiv għal infrastruttura ċivili u/jew 

koinvestiment, b’tali mod li tlieta jew 

aktar operaturi jkollhom kontroll effettiv 

fuq l-assi tan-netwerk tal-aċċess 

neċessarji biex jissodisfaw id-domanda 

tal-konsumatur), l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali x'aktarx li jkollhom inqas 

probabbiltà li jidentifikaw operatur li 

għandu SMP, sakemm ma jsibux 

dominanza kollettiva, jew fil-każ li kull 

impriża inkwistjoni jkollha saħħa 

sinifikanti fi swieq bl-ingrossa distinti, 

bħal fil-każ ta’ swieq ta’ terminazzjoni ta’ 

telefonati bil-vuċi. L-applikazzjoni tar-

regoli ġenerali ta’ kompetizzjoni f’dawn 

is-swieq kkaratterizzata minn 

kompetizzjoni bbażata fuq infrastruttura 

sostenibbli u effettiva għandha tkun 

biżżejjed. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Emenda   263 

Michel Reimon 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 175 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(175) F’żoni ġeografiċi fejn żewġ 

netwerks ta’ aċċess jistgħu jkunu 

mistennija fuq bażi li tħares ’il quddiem, 

imħassar 
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l-utenti finali huma aktar probabbli li 

jibbenefikaw minn titjib f’networks ta’ 

kwalità, permezz ta’ kompetizzjoni 

bbażata fuq l-infrastruttura, f’oqsma fejn 

hemm biss netwerk wieħed jippersisti. L-

adegwatezza ta’ kompetizzjoni fuq 

parametri oħra, bħal pereżempju prezz u 

għażla, x’aktarx li tiddependi fuq iċ-

ċirkostanzi kompetittivi nazzjonali u 

lokali. Fil-każ li mill-inqas wieħed minn 

dawn l-operaturi tan-netwerk joffri aċċess 

bl-ingrossa lil kwalunkwe impriża 

b’termini kummerċjali raġonevoli li 

jippermettu kompetizzjoni sostenibbli fis-

suq bl-imnut, ikun probabbli li l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jkollhom jimponu jew iżommu obbligi 

għall-aċċess bl-ingrossa abbażi tal-SMP, 

lil hinn mill-aċċess għall-infrastruttura 

ċivili, u għalhekk wieħed ikun jista’ 

joqgħod fuq l-applikazzjoni tar-regoli 

ġenerali ta’ kompetizzjoni. Dan japplika 

iktar u iktar jekk iż-żewġ operaturi tan-

netwerk joffru aċċess bl-ingrossa 

kummerċjali raġonevoli. Fiż-żewġ każijiet 

bħal dawn, jista’ jkun aktar xieraq għall-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali li 

jistrieħu fuq monitoraġġ speċifiku fuq 

bażi ex post. Fil-każ fuq bażi li tħares ’il 

quddiem, tliet operaturi tal-aċċess għan-

netwerk ikunu preżenti jew ikunu 

mistennija li jkunu preżenti b’mod 

sostenibbli jikkompetu fl-istess swieq bl-

imnut u bl-ingrossa (eż. kif jista’ jkun il-

każ għall-mowbajls, u kif jista’ jseħħ 

f’ċerti żoni ġeografiċi għal netwerks ta’ 

linji fissi, speċjalment fejn hemm aċċess 

effettiv għal infrastruttura ċivili u/jew 

koinvestiment, b’tali mod li tlieta jew 

aktar operaturi jkollhom kontroll effettiv 

fuq l-assi tan-netwerk tal-aċċess 

neċessarji biex jissodisfaw id-domanda 

tal-konsumatur), l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali x'aktarx li jkollhom inqas 

probabbiltà li jidentifikaw operatur li 

għandu SMP, sakemm ma jsibux 

dominanza kollettiva, jew fil-każ li kull 

impriża inkwistjoni jkollha saħħa 

sinifikanti fi swieq bl-ingrossa distinti, 

bħal fil-każ ta’ swieq ta’ terminazzjoni ta’ 

telefonati bil-vuċi. L-applikazzjoni tar-
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regoli ġenerali ta’ kompetizzjoni f’dawn 

is-swieq kkaratterizzata minn 

kompetizzjoni bbażata fuq infrastruttura 

sostenibbli u effettiva għandha tkun 

biżżejjed. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Emenda   264 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 175 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(175) F’żoni ġeografiċi fejn żewġ 

netwerks ta’ aċċess jistgħu jkunu 

mistennija fuq bażi li tħares ’il quddiem, 

l-utenti finali huma aktar probabbli li 

jibbenefikaw minn titjib f’networks ta’ 

kwalità, permezz ta’ kompetizzjoni 

bbażata fuq l-infrastruttura, f’oqsma fejn 

hemm biss netwerk wieħed jippersisti. L-

adegwatezza ta’ kompetizzjoni fuq 

parametri oħra, bħal pereżempju prezz u 

għażla, x’aktarx li tiddependi fuq iċ-

ċirkostanzi kompetittivi nazzjonali u 

lokali. Fil-każ li mill-inqas wieħed minn 

dawn l-operaturi tan-netwerk joffri aċċess 

bl-ingrossa lil kwalunkwe impriża 

b’termini kummerċjali raġonevoli li 

jippermettu kompetizzjoni sostenibbli fis-

suq bl-imnut, ikun probabbli li l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jkollhom jimponu jew iżommu obbligi 

imħassar 
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għall-aċċess bl-ingrossa abbażi tal-SMP, 

lil hinn mill-aċċess għall-infrastruttura 

ċivili, u għalhekk wieħed ikun jista’ 

joqgħod fuq l-applikazzjoni tar-regoli 

ġenerali ta’ kompetizzjoni. Dan japplika 

iktar u iktar jekk iż-żewġ operaturi tan-

netwerk joffru aċċess bl-ingrossa 

kummerċjali raġonevoli. Fiż-żewġ każijiet 

bħal dawn, jista’ jkun aktar xieraq għall-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali li 

jistrieħu fuq monitoraġġ speċifiku fuq 

bażi ex post. Fil-każ fuq bażi li tħares ’il 

quddiem, tliet operaturi tal-aċċess għan-

netwerk ikunu preżenti jew ikunu 

mistennija li jkunu preżenti b’mod 

sostenibbli jikkompetu fl-istess swieq bl-

imnut u bl-ingrossa (eż. kif jista’ jkun il-

każ għall-mowbajls, u kif jista’ jseħħ 

f’ċerti żoni ġeografiċi għal netwerks ta’ 

linji fissi, speċjalment fejn hemm aċċess 

effettiv għal infrastruttura ċivili u/jew 

koinvestiment, b’tali mod li tlieta jew 

aktar operaturi jkollhom kontroll effettiv 

fuq l-assi tan-netwerk tal-aċċess 

neċessarji biex jissodisfaw id-domanda 

tal-konsumatur), l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali x'aktarx li jkollhom inqas 

probabbiltà li jidentifikaw operatur li 

għandu SMP, sakemm ma jsibux 

dominanza kollettiva, jew fil-każ li kull 

impriża inkwistjoni jkollha saħħa 

sinifikanti fi swieq bl-ingrossa distinti, 

bħal fil-każ ta’ swieq ta’ terminazzjoni ta’ 

telefonati bil-vuċi. L-applikazzjoni tar-

regoli ġenerali ta’ kompetizzjoni f’dawn 

is-swieq kkaratterizzata minn 

kompetizzjoni bbażata fuq infrastruttura 

sostenibbli u effettiva għandha tkun 

biżżejjed. 

Or. en 

 

Emenda   265 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 175 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(175) F’żoni ġeografiċi fejn żewġ 

netwerks ta’ aċċess jistgħu jkunu 

mistennija fuq bażi li tħares ’il quddiem, l-

utenti finali huma aktar probabbli li 

jibbenefikaw minn titjib f’networks ta’ 

kwalità, permezz ta’ kompetizzjoni bbażata 

fuq l-infrastruttura, f’oqsma fejn hemm 

biss netwerk wieħed jippersisti. L-

adegwatezza ta’ kompetizzjoni fuq 

parametri oħra, bħal pereżempju prezz u 

għażla, x’aktarx li tiddependi fuq iċ-

ċirkostanzi kompetittivi nazzjonali u lokali. 

Fil-każ li mill-inqas wieħed minn dawn l-

operaturi tan-netwerk joffri aċċess bl-

ingrossa lil kwalunkwe impriża b’termini 

kummerċjali raġonevoli li jippermettu 

kompetizzjoni sostenibbli fis-suq bl-imnut, 

ikun probabbli li l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali jkollhom jimponu jew iżommu 

obbligi għall-aċċess bl-ingrossa abbażi tal-

SMP, lil hinn mill-aċċess għall-

infrastruttura ċivili, u għalhekk wieħed 

ikun jista’ joqgħod fuq l-applikazzjoni tar-

regoli ġenerali ta’ kompetizzjoni. Dan 

japplika iktar u iktar jekk iż-żewġ operaturi 

tan-netwerk joffru aċċess bl-ingrossa 

kummerċjali raġonevoli. Fiż-żewġ każijiet 

bħal dawn, jista’ jkun aktar xieraq għall-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali li 

jistrieħu fuq monitoraġġ speċifiku fuq bażi 

ex post. Fil-każ fuq bażi li tħares ’il 

quddiem, tliet operaturi tal-aċċess għan-

netwerk ikunu preżenti jew ikunu 

mistennija li jkunu preżenti b’mod 

sostenibbli jikkompetu fl-istess swieq bl-

imnut u bl-ingrossa (eż. kif jista’ jkun il-

każ għall-mowbajls, u kif jista’ jseħħ 

f’ċerti żoni ġeografiċi għal netwerks ta’ 

linji fissi, speċjalment fejn hemm aċċess 

effettiv għal infrastruttura ċivili u/jew 

koinvestiment, b’tali mod li tlieta jew aktar 

operaturi jkollhom kontroll effettiv fuq l-

assi tan-netwerk tal-aċċess neċessarji biex 

jissodisfaw id-domanda tal-konsumatur), l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali x'aktarx 

li jkollhom inqas probabbiltà li jidentifikaw 

operatur li għandu SMP, sakemm ma 

jsibux dominanza kollettiva, jew fil-każ li 

kull impriża inkwistjoni jkollha saħħa 

(175) F’żoni ġeografiċi fejn żewġ 

netwerks ta’ aċċess jistgħu jkunu 

mistennija fuq bażi li tħares ’il quddiem, l-

utenti finali huma aktar probabbli li 

jibbenefikaw minn titjib f’networks ta’ 

kwalità, permezz ta’ kompetizzjoni bbażata 

fuq l-infrastruttura, f’oqsma fejn hemm 

biss netwerk wieħed jippersisti. L-

adegwatezza ta’ kompetizzjoni fuq 

parametri oħra, bħal pereżempju prezz u 

għażla, x’aktarx li tiddependi fuq iċ-

ċirkostanzi kompetittivi nazzjonali u lokali. 

Fil-każ li mill-inqas wieħed minn dawn l-

operaturi tan-netwerk joffri aċċess bl-

ingrossa lil kwalunkwe impriża b’termini 

kummerċjali raġonevoli li jippermettu 

kompetizzjoni fit-tul sostenibbli fis-swieq 

relevanti, ikun improbabbli li l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jkollhom jimponu 

jew iżommu obbligi għall-aċċess bl-

ingrossa abbażi tal-SMP, lil hinn mill-

aċċess għall-infrastruttura ċivili, u 

għalhekk wieħed ikun jista’ joqgħod fuq l-

applikazzjoni tar-regoli ġenerali ta’ 

kompetizzjoni. Dan japplika iktar u iktar 

jekk iż-żewġ operaturi tan-netwerk joffru 

aċċess bl-ingrossa kummerċjali raġonevoli. 

Fiż-żewġ każijiet bħal dawn, jista’ jkun 

aktar xieraq għall-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali li jistrieħu fuq monitoraġġ 

speċifiku fuq bażi ex post. Fil-każ fuq bażi 

li tħares ’il quddiem, tliet operaturi tal-

aċċess għan-netwerk ikunu preżenti jew 

ikunu mistennija li jkunu preżenti b’mod 

sostenibbli jikkompetu fl-istess swieq bl-

imnut u bl-ingrossa (eż. kif jista’ jkun il-

każ għall-mowbajls, u kif jista’ jseħħ 

f’ċerti żoni ġeografiċi għal netwerks ta’ 

linji fissi, speċjalment fejn hemm aċċess 

effettiv għal infrastruttura ċivili u/jew 

koinvestiment, b’tali mod li tlieta jew aktar 

operaturi jkollhom kontroll effettiv fuq l-

assi tan-netwerk tal-aċċess neċessarji biex 

jissodisfaw id-domanda tal-konsumatur), l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali x'aktarx 

li jkollhom inqas probabbiltà li jidentifikaw 

operatur li għandu SMP, sakemm ma 

jsibux dominanza kollettiva, jew 

impediment sinifikanti għal kompetizzjoni 
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sinifikanti fi swieq bl-ingrossa distinti, bħal 

fil-każ ta’ swieq ta’ terminazzjoni ta’ 

telefonati bil-vuċi. L-applikazzjoni tar-

regoli ġenerali ta’ kompetizzjoni f’dawn is-

swieq kkaratterizzata minn kompetizzjoni 

bbażata fuq infrastruttura sostenibbli u 

effettiva għandha tkun biżżejjed. 

effettiva, jew fil-każ li kull impriża 

inkwistjoni jkollha saħħa sinifikanti fi 

swieq bl-ingrossa distinti, bħal fil-każ ta’ 

swieq ta’ terminazzjoni ta’ telefonati bil-

vuċi. L-applikazzjoni tar-regoli ġenerali ta’ 

kompetizzjoni f’dawn is-swieq 

ikkaratterizzata minn kompetizzjoni 

bbażata fuq infrastruttura sostenibbli u 

effettiva jenħtieġ li tkun suffiċjenti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   266 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 177 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(177) Il-kontroll tal-prezzijiet jista’ jkun 

meħtieġ meta l-analiżi tas-suq f'suq 

partikolari juri kompetizzjoni ineffiċjenti. 

B'mod partikolari, operaturi b'saħħa 

sinifikanti fis-suq għandhom jevitaw il-

kompressjoni tal-prezzijiet b'mod li d-

differenza bejn il-prezz tagħhom bl-imnut 

u l-prezzijiet għall-interkonnessjoni u/jew 

għall-aċċess mitluba mill-kompetituri li 

jfornu servizzi bl-imnut simili ma tkunx 

adegwata biex tiżgura kompetizzjoni 

sostenibbli. Fejn awtorità regolatorja 

nazzjonali tikkalkola l-ispejjeż magħmula 

fl-istabbiliment ta' servizz obbligatorju 

taħt din id-Direttiva, huwa xieraq li jiġi 

permess qliegħ raġonevoli fuq il-kapital 

investit inklużi l-ispejjeż adatt tal-

ħaddiema u l-bini, mal-valur tal-kapital 

aġġustat fejn meħtieġ biex jirrifletti l-

valur kurrenti tal-assi u l-effiċjenza tal-

operazzjonijiet. Il-metodu tal-irkupru tal-

ispejjeż għandu jkun xieraq għaċ-

ċirkostanzi filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi 

promossa l-effiċjenza, il-kompetizzjoni 

(177) Il-kontroll tal-prezzijiet jista’ jkun 

meħtieġ meta l-analiżi tas-suq f'suq 

partikolari juri kompetizzjoni ineffiċjenti. 

B'mod partikolari, operaturi b'saħħa 

sinifikanti fis-suq jenħtieġ li jevitaw il-

kompressjoni tal-prezzijiet b'mod li d-

differenza bejn il-prezz tagħhom bl-imnut 

u l-prezzijiet għall-interkonnessjoni u/jew 

għall-aċċess mitluba mill-kompetituri li 

jfornu servizzi bl-imnut simili ma tkunx 

adegwata biex tiżgura kompetizzjoni 

sostenibbli. Il-metodu tal-irkupru tal-

ispejjeż jenħtieġ li jkun xieraq għaċ-

ċirkostanzi filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi 

promossa l-effiċjenza, il-kompetizzjoni 

sostenibbli u l-introduzzjoni ta’ netwerks 

b’kapaċità kbira ħafna u b’hekk jiġu 

massimizzati l-benefiċċji tal-utenti finali , 

u jenħtieġ li jqis il-ħtieġa ta’ prezzijiet bl-

ingrossa prevedibbli u stabbli għall-

benefiċċju ta’ kull operatur li jixtieq 

jintroduċi netwerks ġodda u mtejba, 

b’konformità mal-gwida tal-

Kummissjoni37. 
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sostenibbli u l-introduzzjoni ta’ netwerks 

b’kapaċità kbira ħafna u b’hekk jiġu 

massimizzati l-benefiċċji tal-utenti finali, u 

għandu jqis il-ħtieġa ta’ prezzijiet bl-

ingrossa prevedibbli u stabbli għall-

benefiċċju ta’ kull operatur li jixtieq 

jintroduċi netwerks ġodda u mtejba, 

b’konformità mal-gwida tal-Kummissjoni37 

. 

_________________ _________________ 

37 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 

2013/466/UE tal-11 ta' Settembru 2013 

dwar obbligi mhux diskriminatorji 

konsistenti u metodoloġiji tal-ikkostjar li 

jippromwovu l-kompetizzjoni u jtejbu l-

ambjent tal-investiment fil-broadband 

ĠU L 251, 21.9.2013, p. 13. 

37 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 

2013/466/UE tal-11 ta' Settembru 2013 

dwar obbligi mhux diskriminatorji 

konsistenti u metodoloġiji tal-ikkostjar li 

jippromwovu l-kompetizzjoni u jtejbu l-

ambjent tal-investiment fil-broadband ĠU 

L 251, 21.9.2013, p. 13. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   267 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 178 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(178) Minħabba l-inċertezza rigward ir-

rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għall-forniment ta’ servizzi tal-broadband 

tal-ġenerazzjoni li jmiss huwa importanti 

sabiex jiġu promossi l-investiment u l-

innovazzjoni effiċjenti li dawn l-operaturi 

li jinvestu f’netwerks ġodda jew imtejba 

jitħallew ċertu livell ta’ flessibbiltà fl-

ipprezzar. Biex tipprevjeni prezzijiet 

eċċessivi fi swieq fejn hemm operaturi 

magħżula bħala detenturi ta’ setgħa 

sinifikanti fis-suq, il-flessibbiltà fl-

ipprezzar għandha tkun akkumpanjata 

b’salvagwardji addizzjonali biex titħares 

il-kompetizzjoni u l-interessi tal-utent 

imħassar 
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finali, bħal obbligi mhux diskriminatorji 

stretti, miżuri li jiżguraw ir-replikabbiltà 

teknika u ekonomika ta’ prodotti 

downstream, u restrizzjoni dimostrabbli 

fil-prezz għall-konsumatur li jirriżultaw 

minn kompetizzjoni tal-infrastruttura jew 

prezz ankra li jkun ġej minn prodotti tal-

aċċess regolati, jew it-tnejn li huma. 

Dawk is-salvagwardji kompettivi ma 

jippreġudikawx l-identifikazzjoni mill-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta’ 

ċirkustanzi oħra li fihom ikun xieraq li 

ma jimponux prezzijiet tal-aċċess regolati 

għall-input bl-ingrossa partikolari, bħal 

meta elastiċità kbira tal-prezzijiet tad-

domanda tal-utent finali tagħmilha 

profittabbli għall-operaturi b’setgħa 

sinifikanti fis-suq li jimponu prezzijiet 

ferm aktar ’il fuq mil-livell kompetittiv. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 178 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(178) Minħabba l-inċertezza rigward ir-

rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għall-forniment ta’ servizzi tal-broadband 

tal-ġenerazzjoni li jmiss huwa importanti 

sabiex jiġu promossi l-investiment u l-

innovazzjoni effiċjenti li dawn l-operaturi 

li jinvestu f’netwerks ġodda jew imtejba 

jitħallew ċertu livell ta’ flessibbiltà fl-

ipprezzar. Biex tipprevjeni prezzijiet 

eċċessivi fi swieq fejn hemm operaturi 

magħżula bħala detenturi ta’ setgħa 

sinifikanti fis-suq, il-flessibbiltà fl-

ipprezzar għandha tkun akkumpanjata 

b’salvagwardji addizzjonali biex titħares 

(178) Minħabba l-inċertezza rigward ir-

rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għall-forniment ta’ servizzi tal-broadband 

tal-ġenerazzjoni li jmiss huwa importanti 

sabiex jiġu promossi l-investiment u l-

innovazzjoni effiċjenti li dawn l-operaturi 

li jinvestu f’netwerks ġodda jew imtejba 

jitħallew ċertu livell ta’ flessibbiltà fl-

ipprezzar. Biex jiġu evitati prezzijiet 

eċċessivi fi swieq fejn hemm operaturi 

magħżula bħala detenturi ta’ setgħa 

sinifikanti fis-suq, il-flessibbiltà fl-

ipprezzar jenħtieġ li tkun akkumpanjata 

b’salvagwardji addizzjonali biex jitħarsu l-



PE602.947v01-00 130/158 AM\1122801MT.docx 

MT 

il-kompetizzjoni u l-interessi tal-utent 

finali, bħal obbligi mhux diskriminatorji 

stretti, miżuri li jiżguraw ir-replikabbiltà 

teknika u ekonomika ta’ prodotti 

downstream, u restrizzjoni dimostrabbli fil-

prezz għall-konsumatur li jirriżultaw minn 

kompetizzjoni tal-infrastruttura jew prezz 

ankra li jkun ġej minn prodotti tal-aċċess 
regolati, jew it-tnejn li huma. Dawk is-

salvagwardji kompettivi ma 

jippreġudikawx l-identifikazzjoni mill-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta’ 

ċirkustanzi oħra li fihom ikun xieraq li ma 

jimponux prezzijiet tal-aċċess regolati 

għall-input bl-ingrossa partikolari, bħal 

meta elastiċità kbira tal-prezzijiet tad-

domanda tal-utent finali tagħmilha 

profittabbli għall-operaturi b’setgħa 

sinifikanti fis-suq li jimponu prezzijiet 

ferm aktar ’il fuq mil-livell kompetittiv. 

kompetizzjoni u l-interessi tal-utent finali, 

bħal obbligi mhux diskriminatorji effettivi, 

miżuri li jiżguraw ir-replikabbiltà teknika u 

ekonomika ta’ prodotti downstream, u 

restrizzjoni dimostrabbli fil-prezz għall-

konsumatur li jirriżultaw minn 

kompetizzjoni tal-infrastruttura. Għal tali 

fini, importanti li jiġi żgurat li kwalunkwe 

salvagwardja li tillimita l-flessibbiltà tal-

ipprezzar ma taffettwax b'mod negattiv l-

investimenti f'netwerks ġodda jew imtejba. 

Dan jinkludi, fost affarijiet oħra, li l-

kontrolli tal-prezz abbażi tal-prezzijiet bl-

imnut ma jridux iwasslu għal livell ta' 

prezzijiet bl-ingrossa regolati li ma 

jippermettix l-irkupru tal-ispejjeż assoċjati 

mal-iżvilupp u t-tħaddim ta' netwerks 

ġodda u għaldaqstant għal sitwazzjoni 

fejn l-operatur li jinvesti jitqiegħed 

f'pożizzjoni agħar minn ta' dawk li jfittxu 

l-aċċess u ma jkunux investituri. Dawk is-

salvagwardji kompettivi ma 

jippreġudikawx l-identifikazzjoni mill-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta’ 

ċirkustanzi oħra li fihom ikun xieraq li ma 

jimponux prezzijiet tal-aċċess regolati 

għall-input bl-ingrossa partikolari, bħal 

meta elastiċità kbira tal-prezzijiet tad-

domanda tal-utent finali tagħmilha 

profittabbli għall-operaturi b’setgħa 

sinifikanti fis-suq li jimponu prezzijiet 

ferm aktar ’il fuq mil-livell kompetittiv. 

Or. en 

 

Emenda   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 180 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(180) Fl-Unjoni, is-sistema ta’ ħlas għat-

terminazzjoni tas-sejħa bil-vuċi bl-

ingrossa hija bbażata fuq il-prinċipju 

Tħallas in-Netwerk tal-Parti li Tagħmel 

it-Telefonata (Calling Party Network 

Pays). Analiżi tat-tibdil fid-domanda u fil-

imħassar 
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provvista turi li attwalment jew fil-futur 

prevedibbli, ma ġew irreġistrati l-ebda 

sostituti fil-livell bl-ingrossa li jistgħu 

jfixklu l-iffissar tat-tariffi għat-

terminazzjoni f’netwerk partikolari. Jekk 

wieħed iqis in-natura tal-aċċess b'żewġ 

possibbiltajiet tas-swieq ta' terminazzjoni, 

problemi potenzjali oħra ta’ kompetizzjoni 

jinkludu l-kontrosussidjar bejn l-

operaturi. Dawn il-problemi potenzjali ta’ 

kompetizzjoni huma komuni kemm għas-

swieq ta’ terminazzjoni ta’ telefonati bil-

vuċi fissi kif ukoll mobbli. Għalhekk, fid-

dawl tal-kapaċità u l-inċentivi tal-

operaturi li jipprovdu s-servizz ta’ 

terminazzjoni li jgħollu l-prezzijiet 

sostanzjalment ogħla mill-ispejjeż, l-

orjentazzjoni tal-ispejjeż titqies bħala l-

intervent l-aktar adattat biex jiġi indirizzat 

dan it-tħassib f’tul ta’ żmien medju. 

Or. en 

 

Emenda   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 181 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(181) Sabiex jitnaqqas il-piż regolatorju 

biex jiġu indirizzati l-problemi tal-

kompetizzjoni relatati ma’ terminazzjoni 

ta’ telefonati bil-vuċi bl-ingrossa b’mod 

koerenti madwar l-Unjoni, din id-

Direttiva għandha tistabbilixxi approċċ 

komuni bħala bażi biex jistabbilixxi l-

obbligazzjonijiet tal-kontroll tal-prezz, li 

għandu jitkompla permezz ta’ 

metodoloġija komuni vinkolanti li 

għandha tiġi determinata mill-

Kummissjoni u minn gwida teknika li 

għandhom jiġu żviluppati mill-BEREC. 

imħassar 

Or. en 
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Emenda   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 182 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(182) Għas-simplifikazzjoni tal-isettjar 

tagħhom u sabiex tiġi ffaċilitata l-

impożizzjoni tagħhom fejn xieraq, ir-rati 

ta’ terminazzjoni ta’ telefonati bil-vuċi bl-

ingrossa fis-swieq tat-telefonija fissa jew 

mobbli fl-Unjoni għandhom jiġu stabbiliti 

permezz ta’ att ta' delega. Din id-Direttiva 

għandha tistabbilixxi il-kriterji u l-

parametri dettaljati li fuq il-bażi tagħhom 

huma stabbiliti l-valuri tar-rati ta’ 

terminazzjoni għat-telefonati bil-vuċi. Fl-

applikazzjoni ta’ dak is-sett ta’ kriterji u 

parametri, il-Kummissjoni għandha tqis, 

b’mod partikolari, li huma biss dawk l-

ispejjeż li jiżdiedu mal-forniment tas-

servizzi ta’ terminazzjoni bl-ingrossa tat-

telefonati li għandhom ikunu koperti; li t-

tariffi tal-ispettru jkunu ddeterminati 

mill-abbonat u mhux mit-traffiku u 

għalhekk għandhom jiġu esklużi u li 

spettru addizzjonali huwa fil-biċċa l-kbira 

allokat għad-dejta u għalhekk mhuwiex 

rilevanti għal għall-inkrement tat-

terminazzjoni tat-telefonati; li jkun 

rikonoxxut li filwaqt li f’netwerks mobbli 

skala ta’ livell minimu ta’ effiċjenza huwa 

stmat fil-livell ta’ mill-inqas 20% tas-

sehem mis-suq, f’netwerks fissi l-

operaturi iżgħar jistgħu jiksbu l-istess 

effiċjenzi u jipproduċi fl-istess rata ta' 

spejjeż għal kull unità daqs l-operatur 

effiċjenti, indipendentement mid-daqs 

tagħhom. Meta tiġi stabbilita b’mod preċiż 

ir-rata massima, il-Kummissjoni għandha 

tinkludi ponderazzjoni xierqa li tqis l-

għadd totali ta’ utenti finali f’kull Stat 

Membru, fejn dan ikun meħtieġ 

minħabba d-diverġenzi tal-ispejjeż li jkun 

għad fadal. Meta l-Kummissjoni 

tistabbilixxi din ir-rata, l-esperjenza tal-

BEREC u tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali fil-bini ta' mudelli tal-kost 

adattati se tkun ta’ valur kbir u għandha 

imħassar 
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tiġi kkunsidrata. 

Or. en 

 

Emenda   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 183 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(183) Din id-Direttiva tiffissa r-rati 

massimi ta’ terminazzjoni ta’ telefonati 

bil-vuċi bl-ingrossa għal netwerks fissi u 

mobbli, li taħthom l-ewwel att ta' delega 

ser jistabbilixxi r-rata eżatta li għandha 

tiġi applikata mill-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali. Ir-rata inizjali ser tiġi 

aġġornata ulterjorment. Fuq il-bażi tal-

mudelli LRIC puri minn isfel għal fuq 

applikati mir-regolaturi nazzjonali sal-

lum u li japplikaw il-kriterji ta’ hawn fuq 

dwar ir-rati ta’ terminazzjoni bil-vuċi 

bħalissa jvarjaw minn 0.4045 

euroċenteżmi għal kull minuta sa 1.226 

euroċenteżmi għal kull minuta f’netwerks 

mobbli u bejn 0.0430 euroċenteżmi għal 

kull minuta u 0.1400 euroċenteżmi għal 

kull minuta f’netwerks fissi fl-aktar livell 

lokali ta’ interkonnessjoni (ikkalkulat 

bħala medja ppeżata bejn rati “peak” u 

rati “off-peak”). Il-varjazzjoni fir-rati 

teżisti minħabba l-kundizzjonijiet lokali 

differenti u l-istrutturi tal-prezzijiet 

relattivi eżistenti bħalissa kif ukoll 

minħabba ż-żmien differenti tal-

kalkolazzjonijiet tal-mudell madwar l-

Istati Membri. Barra minn hekk, 

f’netwerks fissi, il-livell ta’ rati ta’ 

terminazzjoni kosteffiċjenti jiddependi 

wkoll fuq is-saff tan-netwerk fejn jiġi 

provdut is-servizz ta' terminazzjoni. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda   273 
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Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 183 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(183) Din id-Direttiva tiffissa r-rati 

massimi ta’ terminazzjoni ta’ telefonati bil-

vuċi bl-ingrossa għal netwerks fissi u 

mobbli, li taħthom l-ewwel att ta' delega 

ser jistabbilixxi r-rata eżatta li għandha 

tiġi applikata mill-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali. Ir-rata inizjali ser tiġi aġġornata 

ulterjorment. Fuq il-bażi tal-mudelli LRIC 

puri minn isfel għal fuq applikati mir-

regolaturi nazzjonali sal-lum u li japplikaw 

il-kriterji ta’ hawn fuq dwar ir-rati ta’ 

terminazzjoni bil-vuċi bħalissa jvarjaw 

minn 0.4045 euroċenteżmi għal kull 

minuta sa 1.226 euroċenteżmi għal kull 

minuta f’netwerks mobbli u bejn 0.0430 

euroċenteżmi għal kull minuta u 0.1400 

euroċenteżmi għal kull minuta f’netwerks 

fissi fl-aktar livell lokali ta’ 

interkonnessjoni (ikkalkulat bħala medja 

ppeżata bejn rati “peak” u rati “off-peak”). 

Il-varjazzjoni fir-rati teżisti minħabba l-

kundizzjonijiet lokali differenti u l-

istrutturi tal-prezzijiet relattivi eżistenti 

bħalissa kif ukoll minħabba ż-żmien 

differenti tal-kalkolazzjonijiet tal-mudell 

madwar l-Istati Membri. Barra minn hekk, 

f’netwerks fissi, il-livell ta’ rati ta’ 

terminazzjoni kosteffiċjenti jiddependi 

wkoll fuq is-saff tan-netwerk fejn jiġi 

provdut is-servizz ta' terminazzjoni. 

(183) Din id-Direttiva tirrikjedi li l-

Kummissjoni tistabbilixxi rati massimi ta’ 

terminazzjoni ta’ telefonati bil-vuċi bl-

ingrossa għal netwerks fissi u mobbli 

permezz ta' att delegat. L-att delegat 

inizjali meħtieġ għal dak l-iskop ser 

jistabbilixxi r-rata eżatta li trid tiġi 

applikata mill-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali. Ir-rata inizjali ser tiġi aġġornata 

ulterjorment. Fuq il-bażi tal-mudelli LRIC 

puri minn isfel għal fuq applikati mir-

regolaturi nazzjonali sal-lum u li japplikaw 

il-kriterji ta’ hawn fuq dwar ir-rati ta’ 

terminazzjoni bil-vuċi bħalissa jvarjaw 

minn 0.4045 euroċenteżmi għal kull 

minuta sa 1.226 euroċenteżmi għal kull 

minuta f’netwerks mobbli u bejn 0.0430 

euroċenteżmi għal kull minuta u 0.1400 

euroċenteżmi għal kull minuta f’netwerks 

fissi fl-aktar livell lokali ta’ 

interkonnessjoni (ikkalkulat bħala medja 

ppeżata bejn rati “peak” u rati “off-peak”). 

Il-varjazzjoni fir-rati teżisti minħabba l-

kundizzjonijiet lokali differenti u l-

istrutturi tal-prezzijiet relattivi eżistenti 

bħalissa kif ukoll minħabba ż-żmien 

differenti tal-kalkolazzjonijiet tal-mudell 

madwar l-Istati Membri. Barra minn hekk, 

f’netwerks fissi, il-livell ta’ rati ta’ 

terminazzjoni kosteffiċjenti jiddependi 

wkoll fuq is-saff tan-netwerk fejn jiġi 

provdut is-servizz ta' terminazzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   274 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 184 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment joffru benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi ta’ skala iżgħar li 

jinvestu fuq termini ekonomikament 

razzjonali u b’hekk jippromwovu 

kompetizzjoni sostenibbli u fit-tul, inkluż 

f’oqsma fejn il-kompetizzjoni bbażata fuq 

l-infrastruttura jistgħu ma jkunux 

effiċjenti. Meta operatur b’saħħa 

sinifikanti fis-suq jagħmel sejħa miftuħa 

għal koinvestiment fuq termini ġusti, 

raġonevoli u mhux diskriminatorji 

f’elementi ġodda tan-network li 

jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-

introduzzjoni ta’ netwerks ta’ kapaċità 

għolja ħafna, l-awtorità regolatorja 

nazzjonali għandha ġeneralment iżżomm 

lura milli timponi obbligi skont din id-

Direttiva fuq elementi ġodda tan-netwerk, 

soġġett għal analiżi ulterjuri f’analiżi tas-

suq sussegwenti. Sakemm jittieħed kont 

debitu prospettiv tal-effetti prokompetittivi 

ta’ kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u 

tal-imnut, awtorità regolatorja nazzjonali 

tista’ xorta waħda tikkunsidra adegwat, 

fid-dawl tal-istruttura u d-dinamika tas-

suq eżistenti żviluppati taħt kundizzjonijiet 

tal-aċċess bl-ingrossa regolati, u fin-

nuqqas ta’ offerta kummerċjali f’dan is-

sens, biex jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ 

dawk li jfittxu aċċess u li ma 

jipparteċipawx f'koinvestiment partikolari 

permezz taż-żamma ta’ prodotti ta’ aċċess 

eżistenti jew — fejn l-elementi tan-

netwerk eżistenti jitneħħew fi żmien 

debitu — permezz tal-impożizzjoni ta’ 

aċċess ta’ prodotti b’funzjonalità simili 

għal dawk li kienu diġà disponibbli fuq 

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment jistgħu joffru benefiċċji 

sinifikanti f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u 

riskji, li jippermettu l-operaturi ta’ skala 

iżgħar li jinvestu fuq termini 

ekonomikament razzjonali u b’hekk 

jippromwovu kompetizzjoni sostenibbli u 

fit-tul, inkluż f’oqsma fejn il-kompetizzjoni 

bbażata fuq l-infrastruttura tista' ma tkunx 

effiċjenti. 
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infrastruttura antika. 

Or. en 

 

Emenda   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 184 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment joffru benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi ta’ skala iżgħar li 

jinvestu fuq termini ekonomikament 

razzjonali u b’hekk jippromwovu 

kompetizzjoni sostenibbli u fit-tul, inkluż 

f’oqsma fejn il-kompetizzjoni bbażata fuq 

l-infrastruttura jistgħu ma jkunux 

effiċjenti. Meta operatur b’saħħa sinifikanti 

fis-suq jagħmel sejħa miftuħa għal 

koinvestiment fuq termini ġusti, raġonevoli 

u mhux diskriminatorji f’elementi ġodda 

tan-network li jikkontribwixxu b’mod 

sinifikanti għall-introduzzjoni ta’ netwerks 

ta’ kapaċità għolja ħafna, l-awtorità 

regolatorja nazzjonali għandha 

ġeneralment iżżomm lura milli timponi 

obbligi skont din id-Direttiva fuq elementi 

ġodda tan-netwerk, soġġett għal analiżi 

ulterjuri f’analiżi tas-suq sussegwenti. 

Sakemm jittieħed kont debitu prospettiv 

tal-effetti prokompetittivi ta’ 

kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u tal-

imnut, awtorità regolatorja nazzjonali tista’ 

xorta waħda tikkunsidra adegwat, fid-dawl 

tal-istruttura u d-dinamika tas-suq eżistenti 

żviluppati taħt kundizzjonijiet tal-aċċess 

bl-ingrossa regolati, u fin-nuqqas ta’ 

offerta kummerċjali f’dan is-sens, biex 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment joffru benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi ta’ skala iżgħar li 

jinvestu fuq termini ekonomikament 

razzjonali u b’hekk jippromwovu 

kompetizzjoni sostenibbli u fit-tul, inkluż 

f’oqsma fejn il-kompetizzjoni bbażata fuq 

l-infrastruttura tista' ma tkunx effiċjenti. 

Meta operatur b’saħħa sinifikanti fis-suq 

jagħmel sejħa miftuħa għal koinvestiment 

fuq termini ġusti, raġonevoli u mhux 

diskriminatorji f’elementi ġodda tan-

network li jikkontribwixxu b’mod 

sinifikanti għall-introduzzjoni ta’ netwerks 

ta’ kapaċità għolja ħafna, l-awtorità 

regolatorja nazzjonali jenħtieġ li 

ġeneralment iżżomm lura milli timponi 

obbligi skont din id-Direttiva fuq elementi 

ġodda tan-netwerk, soġġett għal analiżi 

ulterjuri f’analiżi tas-suq sussegwenti. 

Sakemm jittieħed kont debitu prospettiv 

tal-effetti prokompetittivi ta’ 

kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u tal-

imnut, awtorità regolatorja nazzjonali tista’ 

xorta waħda tikkunsidra adegwat, fid-dawl 

tal-istruttura u d-dinamika tas-suq eżistenti 

żviluppati taħt kundizzjonijiet tal-aċċess 

bl-ingrossa regolati, u fin-nuqqas ta’ 

offerta kummerċjali f’dan is-sens, biex 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-
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żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità simili għal dawk li kienu 

diġà disponibbli fuq infrastruttura antika. 

żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità simili għal dawk li kienu 

diġà disponibbli fuq infrastruttura antika. 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jridu 

jistabbilixxu kundizzjonijiet ċari għall-

koinvestiment fl-Istati Membri rispettivi. 

Il-koinvestiment irid jevita li l-

koinvestituri jew impriżi oħra jkunu 

żvantaġġati f'termini ta' kompetizzjoni fis-

suq. IL-konivestiment irid jiggarantixxi 

aċċess miftuħ għall-impriżi kollha li 

jixtiequ jipparteċipaw fih. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

L-awtoritajiet regolatorji jridu jistabbilixxu kundizzjonijiet ċari għall-mudell ta' 

koinvestiment. 

 

Emenda   276 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 184 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment joffru benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi ta’ skala iżgħar li 

jinvestu fuq termini ekonomikament 

razzjonali u b’hekk jippromwovu 

kompetizzjoni sostenibbli u fit-tul, inkluż 

f’oqsma fejn il-kompetizzjoni bbażata fuq 

l-infrastruttura jistgħu ma jkunux 

effiċjenti. Meta operatur b’saħħa sinifikanti 

fis-suq jagħmel sejħa miftuħa għal 

koinvestiment fuq termini ġusti, raġonevoli 

u mhux diskriminatorji f’elementi ġodda 

tan-network li jikkontribwixxu b’mod 

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment jafu joffru benefiċċji 

sinifikanti f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u 

riskji, li jippermettu l-operaturi ta’ skala 

iżgħar li jinvestu fuq termini 

ekonomikament razzjonali u b’hekk 

jippromwovu kompetizzjoni sostenibbli u 

fit-tul, inkluż f’oqsma fejn il-kompetizzjoni 

bbażata fuq l-infrastruttura tista' ma tkunx 

effiċjenti. Meta operatur b’saħħa sinifikanti 

fis-suq jagħmel sejħa miftuħa għal 

koinvestiment fuq termini ġusti, raġonevoli 

u mhux diskriminatorji f’elementi ġodda 

tan-network ta’ netwerks ta’ kapaċità 
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sinifikanti għall-introduzzjoni ta’ 

netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna, l-

awtorità regolatorja nazzjonali għandha 

ġeneralment iżżomm lura milli timponi 

obbligi skont din id-Direttiva fuq elementi 

ġodda tan-netwerk, soġġett għal analiżi 

ulterjuri f’analiżi tas-suq sussegwenti. 

Sakemm jittieħed kont debitu prospettiv 

tal-effetti prokompetittivi ta’ 

kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u tal-

imnut, awtorità regolatorja nazzjonali tista’ 

xorta waħda tikkunsidra adegwat, fid-dawl 

tal-istruttura u d-dinamika tas-suq eżistenti 

żviluppati taħt kundizzjonijiet tal-aċċess 

bl-ingrossa regolati, u fin-nuqqas ta’ 

offerta kummerċjali f’dan is-sens, biex 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-

żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità simili għal dawk li kienu 

diġà disponibbli fuq infrastruttura antika. 

għolja ħafna, l-awtorità regolatorja 

nazzjonali jenħtieġ li tiżgura li kwalunkwe 

obbligu impost skont din id-Direttiva fuq 

elementi ġodda tan-netwerk, ikun 

ġustifikat u proporzjonat, soġġett għal 

analiżi ulterjuri f’analiżi tas-suq 

sussegwenti, għat-termini ta' 

koinvestiment, il-bilanċ tal-poteri bejn l-

investituri, u r-riskju li tali ftehimiet 

jistgħu jsaħħu pożizzjoni ta' saħħa 

sinifikanti fis-suq jew iwasslu għall-

iżvilupp ta' sitwazzjonjiet ta' impediment 

sinifikanti għal kompetizzjoni effettiva. 

Sakemm jittieħed kont debitu prospettiv 

tal-effetti prokompetittivi ta’ 

kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u tal-

imnut, awtorità regolatorja nazzjonali 

jenħtieġ li xorta waħda tikkunsidrah 

adegwat, fid-dawl tal-istruttura u d-

dinamika tas-suq eżistenti żviluppati taħt 

kundizzjonijiet tal-aċċess bl-ingrossa 

regolati, u fin-nuqqas ta’ offerta 

kummerċjali f’dan is-sens, biex 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-

żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità ekwivalenti għal dawk li 

kienu diġà disponibbli fuq infrastruttura 

antika. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 184 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment joffru benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi ta’ skala iżgħar li 

jinvestu fuq termini ekonomikament 

razzjonali u b’hekk jippromwovu 

kompetizzjoni sostenibbli u fit-tul, inkluż 

f’oqsma fejn il-kompetizzjoni bbażata fuq 

l-infrastruttura jistgħu ma jkunux 

effiċjenti. Meta operatur b’saħħa sinifikanti 

fis-suq jagħmel sejħa miftuħa għal 

koinvestiment fuq termini ġusti, raġonevoli 

u mhux diskriminatorji f’elementi ġodda 

tan-network li jikkontribwixxu b’mod 

sinifikanti għall-introduzzjoni ta’ netwerks 

ta’ kapaċità għolja ħafna, l-awtorità 

regolatorja nazzjonali għandha 

ġeneralment iżżomm lura milli timponi 

obbligi skont din id-Direttiva fuq elementi 

ġodda tan-netwerk, soġġett għal analiżi 

ulterjuri f’analiżi tas-suq sussegwenti. 

Sakemm jittieħed kont debitu prospettiv 

tal-effetti prokompetittivi ta’ 

kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u 

tal-imnut, awtorità regolatorja nazzjonali 

tista’ xorta waħda tikkunsidra adegwat, 

fid-dawl tal-istruttura u d-dinamika tas-suq 

eżistenti żviluppati taħt kundizzjonijiet tal-

aċċess bl-ingrossa regolati, u fin-nuqqas ta’ 

offerta kummerċjali f’dan is-sens, biex 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-

żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità simili għal dawk li kienu 

diġà disponibbli fuq infrastruttura antika. 

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, il-qafas regolatorju 

għandu l-għan li jippromwovi mudelli ta' 

introduzzjoni b'kapaċità għolja ħafna li 

(a) jipprovdu benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi jinvestu fuq termini 

ekonomikament razzjonali u b’hekk 

jippromwovu kompetizzjoni sostenibbli u 

fit-tul, inkluż f’oqsma fejn il-kompetizzjoni 

bbażata fuq l-infrastruttura tista' ma tkunx 

effiċjenti; u (b) iqisu l-karatteristiċi tas-

suq differenti u l-aħjar prattiki għall-

introduzzjoni ta' elementi ġodda tan-

netwerk fi ħdan l-Istati Membri. Meta 

operatur b’saħħa sinifikanti fis-suq jagħmel 

sejħa miftuħa għal koinvestiment jew 

jipprovdi offerta bl-ingrossa li tinkludi l-

kondiviżjoni tar-riskju, jew jistabbilixxi 

impriża konġunta ma' impriża waħda jew 

iktar li jikkompetu fuq livell bl-imnut jew 

bl-ingrossa fuq termini ġusti, raġonevoli u 

mhux diskriminatorji f’elementi ġodda tan-

network li jikkontribwixxu b’mod 

sinifikanti għall-introduzzjoni ta’ netwerks 

ta’ kapaċità għolja ħafna, l-awtorità 

regolatorja nazzjonali jenħtieġ li 

ġeneralment iżżomm lura milli timponi 

obbligi skont din id-Direttiva fuq elementi 

ġodda tan-netwerk, soġġett għal analiżi 

ulterjuri f’analiżi tas-suq sussegwenti. 

Sakemm jittieħed kont debitu prospettiv 

tal-effetti prokompetittivi, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jistgħu xorta waħda 

jikkunsidraw adegwat, fid-dawl tal-

istruttura u d-dinamika tas-suq eżistenti 

żviluppati taħt kundizzjonijiet tal-aċċess 

bl-ingrossa regolati, u fin-nuqqas ta’ 

offerta kummerċjali f’dan is-sens, li 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-

żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità simili għal dawk li kienu 
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diġà disponibbli fuq infrastruttura antika. 

Or. en 

 

Emenda   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 184 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment joffru benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi ta’ skala iżgħar li 

jinvestu fuq termini ekonomikament 

razzjonali u b’hekk jippromwovu 

kompetizzjoni sostenibbli u fit-tul, inkluż 

f’oqsma fejn il-kompetizzjoni bbażata fuq 

l-infrastruttura jistgħu ma jkunux effiċjenti. 

Meta operatur b’saħħa sinifikanti fis-suq 

jagħmel sejħa miftuħa għal koinvestiment 

fuq termini ġusti, raġonevoli u mhux 

diskriminatorji f’elementi ġodda tan-

network li jikkontribwixxu b’mod 

sinifikanti għall-introduzzjoni ta’ netwerks 

ta’ kapaċità għolja ħafna, l-awtorità 

regolatorja nazzjonali għandha 

ġeneralment iżżomm lura milli timponi 

obbligi skont din id-Direttiva fuq elementi 

ġodda tan-netwerk, soġġett għal analiżi 

ulterjuri f’analiżi tas-suq sussegwenti. 

Sakemm jittieħed kont debitu prospettiv 

tal-effetti prokompetittivi ta’ 

kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u tal-

imnut, awtorità regolatorja nazzjonali 

tista’ xorta waħda tikkunsidra adegwat, 

fid-dawl tal-istruttura u d-dinamika tas-suq 

eżistenti żviluppati taħt kundizzjonijiet tal-

aċċess bl-ingrossa regolati, u fin-nuqqas ta’ 

offerta kummerċjali f’dan is-sens, biex 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment joffru benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi ta’ skala iżgħar li 

jinvestu fuq termini ekonomikament 

razzjonali u b’hekk jippromwovu 

kompetizzjoni sostenibbli u fit-tul, inkluż 

f’oqsma fejn il-kompetizzjoni bbażata fuq 

l-infrastruttura jistgħu ma jkunux effiċjenti. 

Meta operatur b’saħħa sinifikanti fis-suq 

jagħmel sejħa miftuħa għal koinvestiment 

fuq termini ġusti, raġonevoli u mhux 

diskriminatorji f’elementi ġodda tan-

network li jikkontribwixxu b’mod 

sinifikanti għall-introduzzjoni ta’ netwerks 

ta’ kapaċità għolja ħafna, l-awtorità 

regolatorja nazzjonali jenħtieġ li 

ġeneralment iżżomm lura milli timponi 

obbligi skont din id-Direttiva fuq elementi 

ġodda tan-netwerk, soġġett għal analiżi 

ulterjuri f’analiżi tas-suq sussegwenti. Jekk 

l-awtorità regolatorja nazzjonali tiddeċiedi 

li ma timponix obbligi, trid tiżgura li l-

kompetizzjoni u l-aċċess għas-suq ma 

jiġux kompromessi. Sakemm jittieħed kont 

debitu prospettiv tal-effetti prokompetittivi 

ta’ kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u 

tal-imnut, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali jistgħu xorta waħda 

jikkunsidraw adegwat, fid-dawl tal-

istruttura u d-dinamika tas-suq eżistenti 

żviluppati taħt kundizzjonijiet tal-aċċess 

bl-ingrossa regolati, u fin-nuqqas ta’ 
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żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità simili għal dawk li kienu 

diġà disponibbli fuq infrastruttura antika. 

offerta kummerċjali f’dan is-sens, li 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-

żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità simili għal dawk li kienu 

diġà disponibbli fuq infrastruttura antika. 

Or. de 

 

Emenda   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 184 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment joffru benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi ta’ skala iżgħar li 

jinvestu fuq termini ekonomikament 

razzjonali u b’hekk jippromwovu 

kompetizzjoni sostenibbli u fit-tul, inkluż 

f’oqsma fejn il-kompetizzjoni bbażata fuq 

l-infrastruttura jistgħu ma jkunux effiċjenti. 

Meta operatur b’saħħa sinifikanti fis-suq 

jagħmel sejħa miftuħa għal koinvestiment 

fuq termini ġusti, raġonevoli u mhux 

diskriminatorji f’elementi ġodda tan-

network li jikkontribwixxu b’mod 

sinifikanti għall-introduzzjoni ta’ netwerks 

ta’ kapaċità għolja ħafna, l-awtorità 

regolatorja nazzjonali għandha 

ġeneralment iżżomm lura milli timponi 

obbligi skont din id-Direttiva fuq elementi 

ġodda tan-netwerk, soġġett għal analiżi 

ulterjuri f’analiżi tas-suq sussegwenti. 

Sakemm jittieħed kont debitu prospettiv 

tal-effetti prokompetittivi ta’ 

kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u tal-

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment joffru benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi ta’ skala iżgħar li 

jinvestu fuq termini ekonomikament 

razzjonali u b’hekk jippromwovu 

kompetizzjoni sostenibbli u fit-tul, inkluż 

f’oqsma fejn il-kompetizzjoni bbażata fuq 

l-infrastruttura jistgħu ma jkunux effiċjenti. 

Meta operatur b’saħħa sinifikanti fis-suq 

jagħmel sejħa miftuħa għal koinvestiment 

fuq termini ġusti, raġonevoli u mhux 

diskriminatorji f’elementi ġodda tan-

network li jikkontribwixxu b’mod 

sinifikanti għall-introduzzjoni ta’ netwerks 

ta’ kapaċità għolja ħafna, u tali offerta 

tintlaqa' minn koinvestitur u jintlaħaq 

ftehim dwarha, jew meta ftehimiet ta' 

aċċess kummerċjali abbażi tal-istess 

prekundizzjonijiet ikollhom riżultati 

ekwivalenti, l-awtorità regolatorja 

nazzjonali jenħtieġ li ġeneralment iżżomm 

lura milli timponi obbligi skont din id-

Direttiva fuq elementi ġodda tan-netwerk, 
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imnut, awtorità regolatorja nazzjonali 

tista’ xorta waħda tikkunsidra adegwat, 

fid-dawl tal-istruttura u d-dinamika tas-suq 

eżistenti żviluppati taħt kundizzjonijiet tal-

aċċess bl-ingrossa regolati, u fin-nuqqas ta’ 

offerta kummerċjali f’dan is-sens, biex 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-

żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità simili għal dawk li kienu 

diġà disponibbli fuq infrastruttura antika. 

soġġett għal analiżi ulterjuri f’analiżi tas-

suq sussegwenti. Sakemm jittieħed kont 

debitu prospettiv tal-effetti prokompetittivi 

ta’ kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u 

tal-imnut, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali jistgħu xorta waħda 

jikkunsidraw adegwat, fid-dawl tal-

istruttura u d-dinamika tas-suq eżistenti 

żviluppati taħt kundizzjonijiet tal-aċċess 

bl-ingrossa regolati, u fin-nuqqas ta’ 

offerta kummerċjali f’dan is-sens, li 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-

żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità simili għal dawk li kienu 

diġà disponibbli fuq infrastruttura antika. 

Or. en 

 

Emenda   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 184 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment joffru benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi ta’ skala iżgħar li 

jinvestu fuq termini ekonomikament 

razzjonali u b’hekk jippromwovu 

kompetizzjoni sostenibbli u fit-tul, inkluż 

f’oqsma fejn il-kompetizzjoni bbażata fuq 

l-infrastruttura jistgħu ma jkunux effiċjenti. 

Meta operatur b’saħħa sinifikanti fis-suq 

jagħmel sejħa miftuħa għal koinvestiment 
fuq termini ġusti, raġonevoli u mhux 

diskriminatorji f’elementi ġodda tan-

network li jikkontribwixxu b’mod 

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment joffru benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi ta’ skala iżgħar li 

jinvestu fuq termini ekonomikament 

razzjonali u b’hekk jippromwovu 

kompetizzjoni sostenibbli u fit-tul, inkluż 

f’oqsma fejn il-kompetizzjoni bbażata fuq 

l-infrastruttura jistgħu ma jkunux effiċjenti. 

Meta s-sejħiet miftuħa għall-offerti 

jintużaw għal koinvestiment f'elementi 

ġodda tan-netwerk ikunu ġew ippubblikati 

minn operatur b’saħħa sinifikanti fis-suq 
fuq termini ġusti, raġonevoli u mhux 
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sinifikanti għall-introduzzjoni ta’ netwerks 

ta’ kapaċità għolja ħafna, l-awtorità 

regolatorja nazzjonali għandha 

ġeneralment iżżomm lura milli timponi 

obbligi skont din id-Direttiva fuq elementi 

ġodda tan-netwerk, soġġett għal analiżi 

ulterjuri f’analiżi tas-suq sussegwenti. 

Sakemm jittieħed kont debitu prospettiv 

tal-effetti prokompetittivi ta’ 

kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u tal-

imnut, awtorità regolatorja nazzjonali 

tista’ xorta waħda tikkunsidra adegwat, 

fid-dawl tal-istruttura u d-dinamika tas-suq 

eżistenti żviluppati taħt kundizzjonijiet tal-

aċċess bl-ingrossa regolati, u fin-nuqqas ta’ 

offerta kummerċjali f’dan is-sens, biex 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-

żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità simili għal dawk li kienu 

diġà disponibbli fuq infrastruttura antika. 

diskriminatorji, jew meta jintużaw mudelli 

ta' investiment li jikkontribwixxu b'mod 

ugwali għall-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ 

kapaċità għolja ħafna, l-awtorità 

regolatorja nazzjonali jenħtieġ li 

ġeneralment iżżomm lura milli timponi 

obbligi skont din id-Direttiva fuq elementi 

ġodda tan-netwerk, soġġett għal analiżi 

ulterjuri f’analiżi tas-suq sussegwenti. 

Sakemm jittieħed kont debitu prospettiv 

tal-effetti prokompetittivi ta’ 

kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u tal-

imnut, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jistgħu xorta waħda jikkunsidraw adegwat, 

fid-dawl tal-istruttura u d-dinamika tas-suq 

eżistenti żviluppati taħt kundizzjonijiet tal-

aċċess bl-ingrossa regolati, u fin-nuqqas ta’ 

offerta kummerċjali f’dan is-sens, li 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-

żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità simili għal dawk li kienu 

diġà disponibbli fuq infrastruttura antika. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

L-użu reali ta' investimenti li jippromwovu l-kompetizzjoni jenħtieġ li joffri opportunità għad-

deregolarizzazzjoni, minħabba li l-espanjoni infrastrutturali abbażi tal-kompetizzjoni hija 

preferibbli mir-regolamentazzjoni tas-suq. Għaldaqstant fil-valutazzjoni jenħtieġ li jitqiesu 

b'mod ugwali l-mudelli ta' investiment kollha li jippromwovu kompetizzjoni sostenibbli. 

 

Emenda   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 184 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 

(184) Minħabba l-inċertezza attwali dwar 

ir-rata ta’ materjalizzazzjoni ta’ domanda 

għal servizzi tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna kif ukoll ekonomiji ta’ skala u 
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ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment joffru benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi ta’ skala iżgħar li 

jinvestu fuq termini ekonomikament 

razzjonali u b’hekk jippromwovu 

kompetizzjoni sostenibbli u fit-tul, inkluż 

f’oqsma fejn il-kompetizzjoni bbażata fuq 

l-infrastruttura jistgħu ma jkunux effiċjenti. 

Meta operatur b’saħħa sinifikanti fis-suq 

jagħmel sejħa miftuħa għal koinvestiment 

fuq termini ġusti, raġonevoli u mhux 

diskriminatorji f’elementi ġodda tan-

network li jikkontribwixxu b’mod 

sinifikanti għall-introduzzjoni ta’ netwerks 

ta’ kapaċità għolja ħafna, l-awtorità 

regolatorja nazzjonali għandha 

ġeneralment iżżomm lura milli timponi 

obbligi skont din id-Direttiva fuq elementi 

ġodda tan-netwerk, soġġett għal analiżi 

ulterjuri f’analiżi tas-suq sussegwenti. 

Sakemm jittieħed kont debitu prospettiv 

tal-effetti prokompetittivi ta’ 

kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u tal-

imnut, awtorità regolatorja nazzjonali 

tista’ xorta waħda tikkunsidra adegwat, 

fid-dawl tal-istruttura u d-dinamika tas-suq 

eżistenti żviluppati taħt kundizzjonijiet tal-

aċċess bl-ingrossa regolati, u fin-nuqqas ta’ 

offerta kummerċjali f’dan is-sens, biex 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-

żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità simili għal dawk li kienu 

diġà disponibbli fuq infrastruttura antika. 

ta’ densità ġenerali, ftehimiet ta’ 

koinvestiment joffru benefiċċji sinifikanti 

f’termini ta’ qsim ta’ spejjeż u riskji, li 

jippermettu l-operaturi ta’ skala iżgħar li 

jinvestu fuq termini ekonomikament 

razzjonali u b’hekk jippromwovu 

kompetizzjoni sostenibbli u fit-tul, inkluż 

f’oqsma fejn il-kompetizzjoni bbażata fuq 

l-infrastruttura jistgħu ma jkunux effiċjenti. 

Meta operatur b’saħħa sinifikanti fis-suq 

jikkonkludi ftehim għal koinvestiment fuq 

termini ġusti, raġonevoli u mhux 

diskriminatorji f’elementi ġodda tan-

network li jikkontribwixxu b’mod 

sinifikanti għall-introduzzjoni ta’ netwerks 

ta’ kapaċità għolja ħafna, l-awtorità 

regolatorja nazzjonali jenħtieġ li 

ġeneralment iżżomm lura milli timponi 

obbligi skont din id-Direttiva fuq elementi 

ġodda tan-netwerk, soġġett għal analiżi 

ulterjuri f’analiżi tas-suq sussegwenti. 

Sakemm jittieħed kont debitu prospettiv 

tal-effetti prokompetittivi ta’ 

kofinanzjament fil-livell tal-ingrossa u tal-

imnut, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

jistgħu xorta waħda jikkunsidraw adegwat, 

fid-dawl tal-istruttura u d-dinamika tas-suq 

eżistenti żviluppati taħt kundizzjonijiet tal-

aċċess bl-ingrossa regolati, u fin-nuqqas ta’ 

offerta kummerċjali f’dan is-sens, li 

jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawk li 

jfittxu aċċess u li ma jipparteċipawx 

f'koinvestiment partikolari permezz taż-

żamma ta’ prodotti ta’ aċċess eżistenti jew 

— fejn l-elementi tan-netwerk eżistenti 

jitneħħew fi żmien debitu — permezz tal-

impożizzjoni ta’ aċċess ta’ prodotti 

b’funzjonalità simili għal dawk li kienu 

diġà disponibbli fuq infrastruttura antika. 

Or. en 

 

Emenda   282 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 190 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(190) Il-proprjetarji tan-netwerk li ma 

jkollhomx attivitajiet tas-suq bl-imnut u li 

l-mudell ta’ negozju tagħhom huwa 

għalhekk limitat għall-forniment ta’ 

servizzi bl-ingrossa għal oħrajn, jistgħu 

jkunu ta’ benefiċċju għall-ħolqien ta’ 

pożizzjoni b’saħħitha fis-suq bl-ingrossa, 

b’effetti pożittivi fuq il-kompetizzjoni 

downstream bl-imnut. Barra minn hekk, il-

mudell ta’ negozju tagħhom jista' jkun 

attraenti għal investituri potenzjali b’assi 

inqas volatili tal-infrastruttura u 

b’perspettiva fit-tul dwar l-introduzzjoni 

ta’ netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna. 

Madankollu, il-preżenza ta’ operatur bl-

ingrossa biss ma twassalx neċessarjament 

għal swieq tal-bejgħ bl-imnut effettivament 

kompetittivi, u l-operaturi bl-ingrossa biss 

jistgħu jiġu meqjusa li għandhom saħħa 

sinifikanti fis-suq, partikolarment fis-swieq 

ġeografiċi u fis-swieq tal-prodotti. Ir-riskji 

ta’ kompetizzjoni li jirriżultaw mill-imġiba 

tal-operaturi li jsegwu mudelli ta’ negozju 

bl-ingrossa biss jistgħu jkunu aktar baxxi 

minn dawk għal operaturi integrati 

vertikalment il-mudell bl-ingrossa biss 

ikun ġenwin u ma jeżistu ebda inċentivi 

biex issir diskriminazzjoni bejn il-fornituri 

downstream. Ir-reazzjoni regolatorja 

għandha għalhekk tkun proporzjonalment 

inqas intrużiva. Min-naħa l-oħra, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikunu jistgħu jintervjenu jekk 

jinqalgħu problemi ta' kompetizzjoni li 

jkunu ta' detriment għall-utenti finali. 

(190) Il-proprjetarji tan-netwerk li ma 

jkollhomx attivitajiet tas-suq bl-imnut u li 

l-mudell ta’ negozju tagħhom huwa 

għalhekk limitat għall-forniment ta’ 

servizzi bl-ingrossa għal oħrajn, jistgħu 

jkunu ta’ benefiċċju għall-ħolqien ta’ 

pożizzjoni b’saħħitha fis-suq bl-ingrossa, 

b’effetti pożittivi fuq il-kompetizzjoni 

downstream bl-imnut. Barra minn hekk, il-

mudell ta’ negozju tagħhom jista' jkun 

attraenti għal investituri potenzjali b’assi 

inqas volatili tal-infrastruttura u 

b’perspettiva fit-tul dwar l-introduzzjoni 

ta’ netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna. 

Għaldaqstant, tali mudelli jenħtieġ li jiġu 

promossi u mħeġġa. Din il-kategorija ta' 

sidien tan-netwerks jenħtieġ li ma 

tinkludix impriżi li kienu ġew separati 

funzjonalment jew separati volontarjment 

bħala inċentivi u r-rabtiet pendenti mal-

klijentela xorta jkunu jistgħu joħolqu 

tħassib dwar il-kompetizzjoni. 

Madankollu, il-preżenza ta’ operatur bl-

ingrossa biss ma twassalx neċessarjament 

għal swieq tal-bejgħ bl-imnut effettivament 

kompetittivi, u l-operaturi bl-ingrossa biss 

jistgħu jiġu meqjusa li għandhom saħħa 

sinifikanti fis-suq, partikolarment fis-swieq 

ġeografiċi u fis-swieq tal-prodotti. Ir-riskji 

ta’ kompetizzjoni li jirriżultaw mill-imġiba 

tal-operaturi li jsegwu mudelli ta’ negozju 

bl-ingrossa biss jistgħu jkunu aktar baxxi 

minn dawk għal operaturi integrati 

vertikalment il-mudell bl-ingrossa biss 

ikun ġenwin u ma jeżistu ebda inċentivi 

biex issir diskriminazzjoni bejn il-fornituri 

downstream. Ir-reazzjoni regolatorja 

għalhekk jenħtieġ li tkun 

proporzjonalment inqas intrużiva. Min-

naħa l-oħra, l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali jridu jkunu jistgħu jintervjenu 

jekk jinqalgħu problemi ta' kompetizzjoni 

li jkunu ta' detriment għall-utenti finali. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 190 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(190) Il-proprjetarji tan-netwerk li ma 

jkollhomx attivitajiet tas-suq bl-imnut u li 

l-mudell ta’ negozju tagħhom huwa 

għalhekk limitat għall-forniment ta’ 

servizzi bl-ingrossa għal oħrajn, jistgħu 

jkunu ta’ benefiċċju għall-ħolqien ta’ 

pożizzjoni b’saħħitha fis-suq bl-ingrossa, 

b’effetti pożittivi fuq il-kompetizzjoni 

downstream bl-imnut. Barra minn hekk, 

il-mudell ta’ negozju tagħhom jista' jkun 

attraenti għal investituri potenzjali b’assi 

inqas volatili tal-infrastruttura u 

b’perspettiva fit-tul dwar l-introduzzjoni 

ta’ netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna. 

Madankollu, il-preżenza ta’ operatur bl-

ingrossa biss ma twassalx neċessarjament 

għal swieq tal-bejgħ bl-imnut effettivament 

kompetittivi, u l-operaturi bl-ingrossa biss 

jistgħu jiġu meqjusa li għandhom saħħa 

sinifikanti fis-suq, partikolarment fis-swieq 

ġeografiċi u fis-swieq tal-prodotti. Ir-riskji 

ta’ kompetizzjoni li jirriżultaw mill-imġiba 

tal-operaturi li jsegwu mudelli ta’ negozju 

bl-ingrossa biss jistgħu jkunu aktar baxxi 

minn dawk għal operaturi integrati 

vertikalment il-mudell bl-ingrossa biss 

ikun ġenwin u ma jeżistu ebda inċentivi 

biex issir diskriminazzjoni bejn il-fornituri 

downstream. Ir-reazzjoni regolatorja 

għandha għalhekk tkun proporzjonalment 

inqas intrużiva. Min-naħa l-oħra, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikunu jistgħu jintervjenu jekk 

jinqalgħu problemi ta' kompetizzjoni li 

jkunu ta' detriment għall-utenti finali. 

(190) Il-proprjetarji tan-netwerk li ma 

jkollhomx attivitajiet tas-suq bl-imnut u li 

l-mudell ta’ negozju tagħhom huwa 

għalhekk limitat għall-forniment ta’ 

servizzi bl-ingrossa għal oħrajn, jistgħu 

jkunu ta’ benefiċċju għall-ħolqien ta’ 

pożizzjoni b’saħħitha fis-suq bl-ingrossa, 

b’effetti pożittivi fuq il-kompetizzjoni 

downstream bl-imnut. Madankollu, il-

preżenza ta’ operatur bl-ingrossa biss ma 

twassalx neċessarjament għal swieq tal-

bejgħ bl-imnut effettivament kompetittivi, 

u l-operaturi bl-ingrossa biss jistgħu jiġu 

meqjusa li għandhom saħħa sinifikanti fis-

suq, partikolarment fis-swieq ġeografiċi u 

fis-swieq tal-prodotti. Ir-riskji ta’ 

kompetizzjoni li jirriżultaw mill-imġiba 

tal-operaturi li jsegwu mudelli ta’ negozju 

bl-ingrossa biss jistgħu jkunu aktar baxxi 

minn dawk għal operaturi integrati 

vertikalment il-mudell bl-ingrossa biss 

ikun ġenwin u ma jeżistu ebda inċentivi 

biex issir diskriminazzjoni bejn il-fornituri 

downstream. Ir-reazzjoni regolatorja 

għandha għalhekk tkun proporzjonalment 

inqas intrużiva. Min-naħa l-oħra, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom ikunu jistgħu jintervjenu jekk 

jinqalgħu problemi ta' kompetizzjoni li 

jkunu ta' detriment għall-utenti finali. 
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Or. en 

 

Emenda   284 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 191 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(191) Biex tiġi ffaċilitata l-migrazzjoni 

minn netwerks storiċi tar-ram għal 

netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss, li tkun 

fl-interess tal-utenti finali, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom ikunu 

jistgħu jiissorveljaw l-inizjattivi tal-

operaturi tan-netwerk stess f'dan ir-rigward 

u jistabbilixxu, fil-każ li jinħtieġ, proċess 

xieraq ta’ migrazzjoni, pereżempju 

permezz ta' avviż minn qabel , it-

trasparenza u prodotti aċċettabbli ta’ aċċess 

komparabbli, ladarba jkunu qed jintwerew 

b’mod ċar l-għan u r-rieda minn naħa tal-

proprjetarju tan-netwerk li jitfi n-netwerk 

tar-ram. Sabiex jiġi evitat dewmien mhux 

ġustifikat għall-migrazzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-

setgħa li jirtiraw obbligi ta' aċċess għan-

netwerk tar-ram ladarba li jkun ġiet 

stabbilit proċess ta’ migrazzjoni adegwat. 

(191) Biex tiġi ffaċilitata l-migrazzjoni 

minn netwerks storiċi tar-ram għal 

netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss, li tkun 

fl-interess tal-utenti finali, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jenħtieġ li jkunu 

jistgħu jiissorveljaw l-inizjattivi tal-

operaturi tan-netwerk stess f'dan ir-rigward 

u jistabbilixxu, fil-każ li jinħtieġ, proċess 

xieraq ta’ migrazzjoni, pereżempju 

permezz ta' avviż minn qabel, l-

istabbiliment ta' skadenza konkreta, it-

trasparenza u prodotti aċċettabbli ta’ aċċess 

ekwivalenti, ladarba jkunu qed jintwerew 

b’mod ċar l-għan u r-rieda min-naħa tal-

proprjetarju tan-netwerk li jitfi n-netwerk 

tar-ram. Sabiex jiġi evitat dewmien mhux 

ġustifikat għall-migrazzjoni, l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali jenħtieġ li jkollhom 

is-setgħa li jirtiraw obbligi ta' aċċess għan-

netwerk tar-ram ladarba li jkun ġiet 

stabbilit proċess ta’ migrazzjoni adegwat. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   285 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 223 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(223) Sabiex jkun appoġġjat b’mod (223) Sabiex jkun appoġġjat b’mod 
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effettiv il-moviment liberu ta’ merkanzija, 

servizzi u persuni fl-Unjoni, għandu jkun 

possibbli li jintużaw ċerti riżorsi ta' 

numerazzjoni nazzjonali, b’mod partikolari 

ċerti numri mhux ġeografiċi, b’mod 

ekstraterritorjali, jiġifieri barra t-territorju 

tal-Istat Membru li qed jassenja fit-

territorju kollu tal-Unjoni. Minħabba r-

riskji kunsiderevoli ta’ frodi fil-qasam tal-

komunikazzjonijiet interpersonali, tali użu 

extraterritorjali għandu jkun permess għal 

servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 

minbarra għal servizzi ta’ komunikazzjoni 

interpersonali. L-Istati Membri għandhom 

għalhekk jiżguraw li l-liġijiet nazzjonali 

relevanti, b’mod partikolari r-regoli ta’ 

protezzjoni tal-konsumatur u regoli oħra 

relatati mal-użu tan-numri, jiġu infurzati 

indipendentement mill-Istat Membru fejn 

id-drittijiet ta’ użu tan-numri jkunu ġew 

mogħtija. Dan għandu jimplika li l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 

awtoritajiet kompetenti oħra ta' dawk l-

Istati Membri fejn jintuża numru huma 

kompetenti biex japplikaw il-liġijiet 

nazzjonali tagħhom għall-impenn li għalih 

in-numru jkun ġie assenjat. Barra minn 

hekk, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

ta’ dawk l-Istati Membri għandu jkollhom 

il-possibbiltà li jitolbu l-għajnuna tal-

awtorità regolatorja nazzjonali 

responsabbli għall-assenjazzjoni tan-numru 

biex tgħinhom jinfurzaw ir-rispett tar-

regoli applikabbli f’dawk l-Istati Membri 

fejn jintuża n-numru. Tali miżuri ta’ 

appoġġ għandhom jinkludu sanzjonijiet 

dissważivi, b’mod partikolari f’każ ta’ ksur 

gravi, l-irtirar tad-dritt ta’ użu 

extraterritorjali għan-numri assenjati lill-

impriża kkonċernata. Ir-rekwiżiti dwar l-

użu ekstraterritorjali għandhom ikunu 

mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Istati 

Membri biex jimblukkaw, abbażi ta’ każ 

b’każ, l-aċċess għal numri jew servizzi 

meta dan ikun iġġustifikat għal raġunijiet 

ta’ frodi jew użu ħażin. L-użu ta’ numri 

extraterritorjali għandu jkun mingħajr 

preġudizzju għal regoli tal-Unjoni relatati 

mal-forniment ta’ servizzi tar-roaming, 

inklużi dawk relattivi għall-prevenzjoni ta’ 

użu anomalu jew abużiv tas-servizzi tar-

effettiv il-moviment liberu ta’ merkanzija, 

servizzi u persuni fl-Unjoni, jenħtieġ li 

jkun possibbli li jintużaw ċerti riżorsi ta' 

numerazzjoni nazzjonali, b’mod partikolari 

ċerti numri mhux ġeografiċi, b’mod 

ekstraterritorjali, jiġifieri barra t-territorju 

tal-Istat Membru li qed jassenja fit-

territorju kollu tal-Unjoni. Minħabba r-

riskji kunsiderevoli ta’ frodi fil-qasam tal-

komunikazzjonijiet interpersonali, tali użu 

extraterritorjali jenħtieġ li jkun permess 

għal servizzi ta’ komunikazzjonijiet 

elettroniċi minbarra għal servizzi ta’ 

komunikazzjoni interpersonali. L-Istati 

Membri għalhekk jenħtieġ li jiżguraw li l-

liġijiet nazzjonali relevanti, b’mod 

partikolari r-regoli ta’ protezzjoni tal-

konsumatur u regoli oħra relatati mal-użu 

tan-numri, jiġu infurzati indipendentement 

mill-Istat Membru fejn id-drittijiet ta’ użu 

tan-numri jkunu ġew mogħtija. Dan 

għandu jimplika li l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali u awtoritajiet kompetenti oħra 

ta' dawk l-Istati Membri fejn jintuża numru 

huma kompetenti biex japplikaw il-liġijiet 

nazzjonali tagħhom għall-impenn li għalih 

in-numru jkun ġie assenjat. Barra minn 

hekk, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

ta’ dawk l-Istati Membri jenħtieġ li 

jkollhom il-possibbiltà li jitolbu l-għajnuna 

tal-awtorità regolatorja nazzjonali 

responsabbli għall-assenjazzjoni tan-numru 

biex tgħinhom jinfurzaw ir-rispett tar-

regoli applikabbli f’dawk l-Istati Membri 

fejn jintuża n-numru. Tali miżuri ta’ 

appoġġ jenħtieġ li jinkludu sanzjonijiet 

dissważivi, b’mod partikolari f’każ ta’ ksur 

gravi, l-irtirar tad-dritt ta’ użu 

extraterritorjali għan-numri assenjati lill-

impriża kkonċernata. L-Istati Membri, 

għalhekk, jenħtieġ li ma jimponux 

rekwiżiti addizzjonali dwar l-użu 

ekstraterritorjali ta' tali numri minħabba li 

dan ixekkel l-użu transkonfinali tagħhom 

u joħloq ostakolu għas-suq intern, 
mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Istati 

Membri biex jimblukkaw, abbażi ta’ każ 

b’każ, l-aċċess għal numri jew servizzi 

meta dan ikun iġġustifikat għal raġunijiet 

ta’ frodi jew użu ħażin L-użu ta’ numri 

extraterritorjali jenħtieġ li jkun mingħajr 
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roaming li huma soġġetti għal regolazzjoni 

tal-prezzijiet għall-bejgħ bl-imnut u li 

jibbenefikaw minn rati ta’ roaming bl-

ingrossa. L-Istati Membri għandhom 

ikomplu jkunu jistgħu jidħlu fi ftehimiet 

speċifiċi dwar l-użu extraterritorjali ta’ 

riżorsi tan-numerazzjoni ma’ pajjiżi terzi. 

preġudizzju għal regoli tal-Unjoni relatati 

mal-forniment ta’ servizzi tar-roaming, 

inklużi dawk relattivi għall-prevenzjoni ta’ 

użu anomalu jew abużiv tas-servizzi tar-

roaming li huma soġġetti għal regolazzjoni 

tal-prezzijiet għall-bejgħ bl-imnut u li 

jibbenefikaw minn rati ta’ roaming bl-

ingrossa. L-Istati Membri jenħtieġ li 

jkomplu jkunu jistgħu jidħlu fi ftehimiet 

speċifiċi dwar l-użu extraterritorjali ta’ 

riżorsi tan-numerazzjoni ma’ pajjiżi terzi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 

pressanti li jikkonċernaw il-loġika interna tat-test. 

 

Emenda   286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 246 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(246) Kwalunkwe tibdil fil-

kundizzjonijiet kuntrattwali imposti mill-

fornituri ta’ servizzi pubblikament 

disponibbli ta’ komunikazzjonijiet 

elettroniċi minbarra servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet interpersonali 

independenti min-numri, għad-detriment 

tal-utent finali, pereżempju rigward it-

taxxi, it-tariffi, il-limitazzjonijiet fil-volum 

tad-dejta, il-veloċitajiet tad-dejta, il-

kopertura jew l-ipproċessar tad-dejta 

personali, għandhom jitqiesu li jagħtu lok 

għad-dritt lill-utent finali biex itemm il-

kuntratt mingħajr ma jġarrab spejjeż, anke 

jekk dawn ikunu kkombinati ma’ xi bidliet 

benefiċjali. 

(246) Kwalunkwe tibdil fil-

kundizzjonijiet kuntrattwali propost mill-

fornituri ta’ servizzi pubblikament 

disponibbli ta’ komunikazzjonijiet 

elettroniċi minbarra servizzi ta’ 

komunikazzjonijiet interpersonali 

independenti min-numri, għad-detriment 

tal-utent finali, pereżempju rigward it-

taxxi, it-tariffi, il-limitazzjonijiet fil-volum 

tad-dejta, il-veloċitajiet tad-dejta, il-

kopertura jew l-ipproċessar tad-dejta 

personali, jenħtieġ li jitqiesu li jagħtu lok 

għad-dritt lill-utent finali biex itemm il-

kuntratt mingħajr ma jġarrab spejjeż, anke 

jekk dawn ikunu kkombinati ma’ xi bidliet 

benefiċjali. 

Or. en 

 

Emenda   287 
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Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 254 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(254) Konformement mal-għanijiet tal-

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-

Persuni b’Diżabbiltajiet, il-qafas 

regolatorju għandu jiżgura li l-utenti 

kollha, inklużi l-utenti aħħarija 

b’diżabbiltà, l-anzjani, u l-utenti bi 

bżonnijiet soċjali speċjali, ikollhom aċċess 

faċli għal servizzi ta’ kwalità għolja bi 

prezz raġjonevoli. Id-Dikjarazzjoni 22 

annessa mal-Att finali ta’ Amsterdam 

tiddikjara li l-istituzzjonijiet tal- tal-Unjoni 

għandhom iqisu l-bżonnijiet ta’ persuni 

b’diżabbiltà meta jfasslu l-miżuri taħt l-

Artikolu 114 tat-TFUE. 

(254) Konformement mal-għanijiet tal-

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-

Persuni b’Diżabbiltajiet, il-qafas 

regolatorju jenħtieġ li jiżgura li l-utenti 

kollha, inklużi l-utenti finali b’diżabbiltà, 

l-anzjani, u l-utenti bi bżonnijiet soċjali 

speċjali, ikollhom aċċess faċli għal servizzi 

ta’ kwalità għolja affordabbli, 

indipendentement mill-post ta' residenza 

tagħhom fl-Unjoni. Id-Dikjarazzjoni 22 

annessa mal-Att finali ta’ Amsterdam 

tiddikjara li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni 

għandhom iqisu l-bżonnijiet ta’ persuni 

b’diżabbiltà meta jfasslu miżuri skont l-

Artikolu 114 tat-TFUE. 

Or. en 

 

Emenda   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 259 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(259) Informazzjoni dwar il-post mnejn 

toriġina t-telefonata ttejjeb il-livell ta’ 

protezzjoni u s-sigurtà tal-utenti finali u 

tgħin lis-servizzi ta’ emerġenza fil-qadi 

tad-dmirijiet tagħhom, sakemm it-

trasferiment ta’ komunikazzjoni u dejta 

assoċjata għas-servizzi ta’ emerġenza 

konċernati jiġi garantit mis-sistema 

nazzjonali ta’ PSAPs. Ir-riċeviment u l-użu 

ta’ informazzjoni dwar il-post mnejn 

toriġina t-telefonata għandu jkun konformi 

mal-liġi rilevanti tal-Unjoni dwar l-

ipproċessar ta’ dejta personali. Impriżi li 

jipprovdu lokazzjoni bbażata fuq netwerk, 

(259) Informazzjoni dwar il-post mnejn 

toriġina t-telefonata ttejjeb il-livell ta’ 

protezzjoni u s-sigurtà tal-utenti finali u 

tgħin lis-servizzi ta’ emerġenza fil-qadi 

tad-dmirijiet tagħhom, sakemm it-

trasferiment ta’ komunikazzjoni u dejta 

assoċjata għas-servizzi ta’ emerġenza 

konċernati jiġi garantit mis-sistema 

nazzjonali ta’ PSAPs. Ir-riċeviment u l-użu 

ta’ informazzjoni dwar il-post mnejn 

toriġina t-telefonata jenħtieġ li jkun 

konformi mal-liġi rilevanti tal-Unjoni dwar 

l-ipproċessar ta’ dejta personali. Impriżi li 

jipprovdu lokazzjoni bbażata fuq netwerk, 
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għandhom jagħmlu l-informazzjoni dwar 

il-post minn fejn issir is-sejħa disponibbli 

lil servizzi tal-emerġenza hekk kif is-sejħa 

tasal għand dak is-servizz 

indipendentement mit-teknoloġija wżata. 

Madankollu t-teknoloġiji tal-lokazzjoni 

handset-based wrew li huma ferm aktar 

preċiżi u kosteffettivi minħabba d-

disponibbiltà tad-dejta pprovduta minn 

EGNOS u permezz tas-sistema bis-satellita 

Galileo u Sistemi Globali ta’ Navigazzjoni 

bis-Satellita oħra u mid-dejta tal-wifi. 

Għalhekk informazzjoni handset-derived 

dwar il-post mnejn toriġina s-sejħa 

għandha tikkomplementa l-informazzjoni 

bbażata fuq netwerk dwar il-post tal-oriġini 

tat-telefonata anke jekk il-lokazzjoni 

handset-derived tista’ ssir disponibbli biss 

wara li tkun ġiet stabbilita l-

komunikazzjoni ta’ emerġenza. L-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li l-PSAPs 

huma kapaċi jiġbru u jimmaniġġjaw l-

informazzjoni disponibbli dwar il-post 

minn fejn issir is-sejħa. L-istabbiliment u t-

trażmissjoni ta’ informazzjoni dwar il-post 

mnejn toriġina s-sejħa għandhom ikunu bla 

ħlas kemm għall-utent finali kif ukoll 

għall-awtorità li tieħu ħsieb il-

komunikazzjoni ta' emerġenza 

irrispettivament mill-mezzi ta’ 

komunikazzjoni tal-istabbiliment, 

pereżempju permezz tat-telefown jew in-

netwerk, jew il-mezzi ta’ trażmissjoni, 

pereżempju permezz tal-handset jew tan-

netwerk, jew tal-mezzi tat-trażmissjoni, 

pereżempju permezz ta' kanali vokali, SMS 

jew tal-Internet ibbażat fuq il-Protokoll. 

jenħtieġ li jagħmlu l-informazzjoni dwar 

il-post minn fejn issir is-sejħa disponibbli 

lil servizzi tal-emerġenza hekk kif is-sejħa 

tasal għand dak is-servizz 

indipendentement mit-teknoloġija wżata. 

Madankollu t-teknoloġiji tal-lokazzjoni 

handset-based wrew li huma ferm aktar 

preċiżi u kosteffettivi minħabba d-

disponibbiltà tad-dejta pprovduta minn 

EGNOS u permezz tas-sistema bis-satellita 

Galileo u Sistemi Globali ta’ Navigazzjoni 

bis-Satellita oħra u mid-dejta tal-wifi. 

Għalhekk informazzjoni handset-derived 

dwar il-post mnejn toriġina s-sejħa 

għandha tikkomplementa l-informazzjoni 

bbażata fuq netwerk dwar il-post tal-oriġini 

tat-telefonata anke jekk il-lokazzjoni 

handset-derived tista’ ssir disponibbli biss 

wara li tkun ġiet stabbilita l-

komunikazzjoni ta’ emerġenza. L-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li l-PSAPs 

huma kapaċi jiġbru u jimmaniġġjaw l-

informazzjoni disponibbli dwar il-post 

minn fejn issir is-sejħa. L-istabbiliment u t-

trażmissjoni ta’ informazzjoni dwar il-post 

mnejn toriġina s-sejħa għandhom ikunu bla 

ħlas kemm għall-utent finali kif ukoll 

għall-awtorità li tieħu ħsieb il-

komunikazzjoni ta' emerġenza 

irrispettivament mill-mezzi ta’ 

komunikazzjoni tal-istabbiliment, 

pereżempju permezz tat-telefown jew in-

netwerk, jew il-mezzi ta’ trażmissjoni, 

pereżempju permezz tal-handset jew tan-

netwerk, jew tal-mezzi tat-trażmissjoni, 

pereżempju permezz ta' kanali vokali, SMS 

jew IP (Protokoll tal-Internet). 

Or. en 

 

Emenda   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 265 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(265) L-utenti finali għandhom ikunu (265) L-utenti finali jenħtieġ li jkunu 
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jistgħu jgawdu garanzija ta' interoperabilità 

fir-rigward tat-tagħmir kollu mibjugħ fl-

Unjoni għar-riċeviment tat-televiżjoni 

diġitali. L-Istati Membri għandhom ikunu 

jistgħu jeħtieġu standards minimi 

armonizzati fir-rigward ta' dak it-tagħmir. 

Dawn li-standards jistgħu jiġu adattati 

minn żmien għal żmien fid-dawl tal-

iżviluppi tekonoloġiċi u tas-suq. 

jistgħu jgawdu garanzija ta' interoperabilità 

fir-rigward tat-tagħmir kollu mibjugħ fl-

Unjoni għar-riċeviment ta' programmi tar-

radju u tat-televiżjoni diġitali. L-Istati 

Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jeħtieġu 

standards minimi armonizzati fir-rigward 

ta' dak it-tagħmir. Dawn l-istandards 

jistgħu jiġu adattati minn żmien għal żmien 

fid-dawl tal-iżviluppi tekonoloġiċi u tas-

suq. 

Or. fr 

 

Emenda   290 

Pervenche Berès 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 266a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (266a) Sabiex is-semmiegħa jkunu jistgħu 

jużaw is-servizzi tar-radju fi kwalunkwe 

post fl-Ewropa, irrispettivament mill-

istandards tax-xandir użati fl-Istati 

Membri individwali, ir-radjijiet, inklużi r-

radjijiet tal-karozzi, jenħtieġ li jkunu 

jistgħu jirċievu servizzi analogi u diġitali 

u/jew ibbażati fuq IP. Dan se jiżgura li l-

interoperabilità, li attwalment hija 

bbażata fuq ir-radju FM, tkompli fl-era 

diġitali. Dan se jsaħħaħ ukoll is-sikurezza 

pubblika billi jagħti lok biex is-

semmiegħa jirċievu informazzjoni ta' 

emerġenza irrispettivament mit-

teknoloġija użata, kemm jekk ikunu d-dar 

kemm jekk ikunu fil-karozza, kif ukoll 

informazzjoni dwar it-traffiku meta jkunu 

qed jivvjaġġaw fl-Unjoni. 

Or. fr 

 

Emenda   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 269 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(269) L-Istati Membri għandhom ikunu 

jistgħu jistipulaw obbligi proporzjonati fuq 

impriżi taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom, fl-

interess ta' konsiderazzjonijiet leġittimi ta' 

politika pubblika, iżda dawk l-obbligi 

għandhom ikunu imposti biss fejn ikunu 

meħtieġa biex jissodisfaw il-miri ta' 

interess ġenerali definiti b'mod ċar mill-

Istati Membri b'konformità mal-liġi tal- 

tal-Unjoni u għandhom ikunu 

proporzjonati u trasparenti . Obbligi ta’ 

trasmissjoni “must-carry”legali jistgħu 

jiġu applikati għal servizzi speċifiċi ta’ 

radju u ta’ kanali ta’ trażmissjoni 

televiżiva u lil servizzi komplimentari 

forniti minn fornitur ta’ servizz tal-media 

speċifiku. L-obbligi ta' trażmissjoni (must 

carry) imposti mill-Istati Membri 

għandhom ikunu raġonevoli, jiġifieri 

għandhom ikunu proporzjonati u 

trasparenti fid-dawl ta' miri ta' interess 

ġenerali definiti b'mod ċar, u jistgħu, fejn 

xieraq, jinvolvu dispożizzjoni għal 

remunerazzjoni proporzjonata. L-Istati 

Membri għandhom jipprovdu 

ġustifikazzjoni ċara għall obbligi ta’ 

trażmissjoni li huma jimponu fil-

leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom biex 

jiżguraw li dawn l-obbligi ikunu 

trasparenti, proporzjonati u definiti kif 

xieraq. L-obbligi għandhom jitfasslu 

b’mod li jiġu pprovduti inċentivi 

suffiċjenti għal investiment effiċjenti fl-

infrastruttura. L-obbligi għandhom ikunu 

suġġetti għal reviżjoni perjodika ta’ mill-

inqas kull ħames snin, sabiex jinżammu 

aġġornati mal-evoluzzjoni teknoloġika u 

tas-suq biex jiġi żgurat li jkomplu jkunu 

proporzjonati mal-għanijiet li jridu 

jinkisbu. L-obbligi jistgħu, fejn xieraq, 

jinvolvu dispożizzjoni għal remunerazzjoni 

proporzjonata. 

(269) L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu 

jistgħu jistipulaw obbligi ta' trażmissjoni 

proporzjonati u trasparenti fuq impriżi taħt 

il-ġurisdizzjoni tagħhom, fl-interess ta' 

konsiderazzjonijiet leġittimi ta' politika 

pubblika, biex jissodisfaw il-miri ta' 

interess ġenerali definiti b'mod ċar mill-

Istati Membri b'konformità mad-dritt tal-

Unjoni. Obbligi ta' trażmissjoni "must-

carry" jistgħu jiġu applikati għal kanali ta' 

trażmissjoni tar-radju speċifiċi, servizzi 

tal-media awdjoviżiva u servizzi 

komplimentari forniti minn fornitur ta' 

servizz tal-media speċifiku. L-obbligi ta' 

trażmissjoni imposti mill-Istati Membri 

jenħtieġ li jkunu raġonevoli; jiġifieri 

jenħtieġ li jkunu proporzjonati u 

trasparenti fid-dawl ta' miri ta' interess 

ġenerali definiti b'mod ċar, bħall-

pluraliżmu tal-media u d-diversità 

kulturali. Tali miżuri jenħtieġ li jinkludu 

reċezzjoni ta' kwalità għolja tas-servizzi 

speċifikati. L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu ġustifikazzjoni ċara għall obbligi 

ta’ trażmissjoni li huma jimponu fil-

leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom biex 

jiżguraw li dawn l-obbligi ikunu 

trasparenti, proporzjonati u definiti kif 

xieraq. L-obbligi għandhom ikunu suġġetti 

għal reviżjoni perjodika ta’ mill-inqas kull 

ħames snin, sabiex jinżammu aġġornati 

mal-evoluzzjoni teknoloġika u tas-suq biex 

jiġi żgurat li jkomplu jkunu proporzjonati 

mal-għanijiet li jridu jinkisbu. L-obbligi 

jistgħu, fejn xieraq, jinvolvu dispożizzjoni 

għal remunerazzjoni proporzjonata. 

L-obbligi ta' trażmissjoni jridu jiġu 

stabbiliti b'mod indipendenti u bl-ebda 

mod ma jridu jdgħajfu d-dritt tad-detentur 

tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet 

relatati, id-dritt għal remunerazzjoni 

ġusta għall-użu tax-xogħlijiet protetti 

tagħhom fuq in-netwerk ikkonċernat. 

Or. fr 
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Emenda   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 270 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(270) Networks użati għad-distribuzzjoni 

ta' xandir bir-radju jew bit-televiżjoni lill-

pubbliku jinkludu networks ta' xandir bil-

cable, IPTV, bis-satellità jew terrestru. 

Jistgħu wkoll jinkludu networks oħra 

safejn u sakemm n-numru sinifikanti ta' 

utenti finali jużaw dawk in-networks bħala 

l-mezz prinċipali tagħhom biex jirċievu 

xandir bir-radju jew bitat-televiżjoni. 

Dawn l-obbligi ta’ trażmissjoni jistgħu 

jinkludu t-trażmissjoni ta’ servizzi 

speċifikament maħsuba biex jippermettu 

aċċess adatt minn utenti b’disabbiltà. 

Għaldaqstant is-servizzi komplementari 

jinkludu, fost affarijiet oħra, servizzi 

maħsuba biex tittejjeb l-aċċessibiltà għal 

utenti finali b’diżabbiltajiet, bħat-test bil-

video, sottotitlar, deskrizzjoni awdjo jew 

lingwa tas-sinjali. Minħabba fit-tkabbir tal-

forniment u tar-riċeviment tas-servizzi 

konnessi tat-TV u l-importanza kontinwa 

ta’ gwidi ta’ programmi elettroniċi għall-

għażla tal-utent, it-trażmissjoni ta’ dejta 

relatata mal-programm ta’ appoġġ ta' dawn 

il-funzjonalitajiet jistgħu jiġu inklużi fl-

obbligi ta' trażmissjoni. 

(270) L-obbligi ta' trażmissjoni jenħtieġ 

li jiġu applikati b'mod li jkun 

teknoloġikament newtrali filwaqt li jitqies 

it-tibdil attwali fis-sistemi ta' 

distribuzzjoni tal-media u fix-xejriet tal-

konsumaturi. In-netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi użati għad-

distribuzzjoni ta' xandir bir-radju jew ta' 

servizzi tal-media awdjoviżiva lill-pubbliku 

jinkludu netwerks ta' xandir bil-cable, 

IPTV, bis-satellità jew terrestru. Jistgħu 

wkoll jinkludu netwerks u servizzi oħra 

sal-punt li numru sinifikanti ta' utenti 

finali jużawhom biex jirċievu xandir bir-

radju u servizzi tal-media awdjoviżiva. 

F'dan il-kuntest, il-kriterji użati biex jiġi 

ddeterminat x'jikkostitwixxi "numru 
sinifikanti ta' utenti finali" jenħtieġ li 

jitqiesu, fost affarijiet oħra, l-iżviluppi 

teknoloġiċi u x-xejriet ta' konsum ta' 

gruppi speċifiċi ta' utenti finali. 

Dawn l-obbligi ta’ trażmissjoni jistgħu 

jinkludu t-trażmissjoni ta’ servizzi 

speċifikament maħsuba biex jippermettu 

aċċess adatt minn utenti b’disabbiltà. 

Għaldaqstant is-servizzi komplementari 

jinkludu, fost affarijiet oħra, servizzi 

maħsuba biex tittejjeb l-aċċessibiltà għal 

utenti finali b’diżabbiltajiet, bħat-test bil-

video, sottotitlar, deskrizzjoni awdjo jew 

lingwa tas-sinjali. Minħabba t-tkabbir tal-

forniment u tar-riċeviment tas-servizzi 

konnessi tat-TV u l-importanza kontinwa 

ta’ gwidi ta’ programmi elettroniċi u 

faċilitajiet ta' nagigazzjoni oħrajn għall-

għażla tal-utent, it-trażmissjoni ta’ dejta 

relatata mal-programm ta’ appoġġ ta' dawn 

il-funzjonalitajiet tista' tiġi inkluża fl-

obbligi ta' trażmissjoni. 

Jenħtieġ li l-obbligi ta' trażmissjoni 

jiżguraw li l-utenti finali jkunu jistgħu 

jaċċessaw servizzi konnessi tat-TV, li 

jistgħu jinkludu servizzi tal-media 
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awdjoviżiva, servizzi awdjo u tar-radju u 

servizzi interattivi li joffru 

applikazzjonijiet, logħob, faċilitajiet ta' 

votazzjoni, filmati, stampi, 

illustrazzjonijiet u grafika. 

Or. fr 

 

Emenda   293 

Eva Kaili 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 270 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(270) Networks użati għad-distribuzzjoni 

ta' xandir bir-radju jew bit-televiżjoni lill-

pubbliku jinkludu networks ta' xandir bil-

cable, IPTV, bis-satellità jew terrestru. 

Jistgħu wkoll jinkludu networks oħra 

safejn u sakemm n-numru sinifikanti ta' 

utenti finali jużaw dawk in-networks 

bħala l-mezz prinċipali tagħhom biex 

jirċievu xandir bir-radju jew bitat-

televiżjoni. Dawn l-obbligi ta’ trażmissjoni 

jistgħu jinkludu t-trażmissjoni ta’ servizzi 

speċifikament maħsuba biex jippermettu 

aċċess adatt minn utenti b’disabbiltà. 

Għaldaqstant is-servizzi komplementari 

jinkludu, fost affarijiet oħra, servizzi 

maħsuba biex tittejjeb l-aċċessibiltà għal 

utenti finali b’diżabbiltajiet, bħat-test bil-

video, sottotitlar, deskrizzjoni awdjo jew 

lingwa tas-sinjali. Minħabba fit-tkabbir 

tal-forniment u tar-riċeviment tas-servizzi 

konnessi tat-TV u l-importanza kontinwa 

ta’ gwidi ta’ programmi elettroniċi għall-

għażla tal-utent, it-trażmissjoni ta’ dejta 

relatata mal-programm ta’ appoġġ ta' 

dawn il-funzjonalitajiet jistgħu jiġu 

inklużi fl-obbligi ta' trażmissjoni. 

(270) L-obbligi ta' trażmissjoni jenħtieġ li 

jiġu applikati b'mod li jkun 

teknoloġikament newtrali filwaqt li 

jitqiesu x-xejriet tal-konsumaturi u s-

sistemi ta' distribuzzjoni tal-media li qed 

jevolvu. 

 In-netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi użati għad-

distribuzzjoni ta' xandir bir-radju jew ta' 

servizzi tal-media awdjoviżiva lill-

pubbliku jinkludu netwerks ta' xandir bil-

cable, IPTV, bis-satellità jew terrestru. 
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Jistgħu wkoll jinkludu netwerks u servizzi 

oħra sal-punt li jkunu użati minn numru 

sinifikanti ta' utenti finali biex jirċievu 

servizzi tal-media awdjoviżiva u tar-radju. 

Il-kriterji relevanti għall-valutazzjoni tal-

kunċett ta' "numru sinifikanti ta' utenti 

finali" f'dan il-kuntest jistgħu jqisu, inter 

alia, l-iżviluppi fit-teknoloġija u fix-xejriet 

ta' konsum ta' gruppi ta' utenti finali 

speċifiċi. 

Dawn l-obbligi ta’ trażmissjoni jistgħu 

jinkludu t-trażmissjoni ta’ servizzi 

speċifikament maħsuba biex jippermettu 

aċċess adatt minn utenti b’disabbiltà. 

Għaldaqstant is-servizzi komplementari 

jinkludu, fost affarijiet oħra, servizzi 

maħsuba biex tittejjeb l-aċċessibiltà għal 

utenti finali b’diżabbiltajiet, bħat-test bil-

video, sottotitlar, deskrizzjoni awdjo jew 

lingwa tas-sinjali. Minħabba fit-tkabbir 

tal-forniment u tar-riċeviment tas-servizzi 

konnessi tat-TV u l-importanza ta’ gwidi 

ta’ programmi elettroniċi u faċilitajiet ta' 

navigazzjoni oħra għall-għażla tal-utent, 

it-trażmissjoni ta’ dejta relatata mal-

programm ta’ appoġġ ta' dawn il-

funzjonalitajiet tista' tiġi inkluża fl-obbligi 

ta' trażmissjoni. L-obbligi ta' trażmissjoni 

jenħtieġ li jippermettu li l-utenti finali 

jkollhom aċċess għas-servizzi konnessi 

tat-TV. 

Or. en 

 

Emenda   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 270 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(270) Networks użati għad-distribuzzjoni 

ta' xandir bir-radju jew bit-televiżjoni lill-

pubbliku jinkludu networks ta' xandir bil-

cable, IPTV, bis-satellità jew terrestru. 

Jistgħu wkoll jinkludu networks oħra 

safejn u sakemm n-numru sinifikanti ta' 

(270) L-obbligi ta' trażmissjoni jenħtieġ li 

jiġu applikati b'mod li jkun 

teknoloġikament newtrali filwaqt li 

jitqiesu x-xejriet tal-konsumaturi u s-

sistemi ta' distribuzzjoni tal-media li qed 
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utenti finali jużaw dawk in-networks 

bħala l-mezz prinċipali tagħhom biex 

jirċievu xandir bir-radju jew bitat-

televiżjoni. Dawn l-obbligi ta’ trażmissjoni 

jistgħu jinkludu t-trażmissjoni ta’ servizzi 

speċifikament maħsuba biex jippermettu 

aċċess adatt minn utenti b’disabbiltà. 

Għaldaqstant is-servizzi komplementari 

jinkludu, fost affarijiet oħra, servizzi 

maħsuba biex tittejjeb l-aċċessibiltà għal 

utenti finali b’diżabbiltajiet, bħat-test bil-

video, sottotitlar, deskrizzjoni awdjo jew 

lingwa tas-sinjali. Minħabba fit-tkabbir 

tal-forniment u tar-riċeviment tas-servizzi 

konnessi tat-TV u l-importanza kontinwa 

ta’ gwidi ta’ programmi elettroniċi għall-

għażla tal-utent, it-trażmissjoni ta’ dejta 

relatata mal-programm ta’ appoġġ ta' 

dawn il-funzjonalitajiet jistgħu jiġu 

inklużi fl-obbligi ta' trażmissjoni. 

jevolvu. 

 In-netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi użati għad-

distribuzzjoni ta' xandir bir-radju jew ta' 

servizzi tal-media awdjoviżiva lill-

pubbliku jinkludu netwerks ta' xandir bil-

cable, IPTV, bis-satellità jew terrestru. 

Jistgħu wkoll jinkludu netwerks u servizzi 

oħra sal-punt li jkunu użati minn numru 

sinifikanti ta' utenti finali biex jirċievu 

servizzi tal-media awdjoviżiva u tar-radju. 

Il-kriterji relevanti għall-valutazzjoni tal-

kunċett ta' "numru sinifikanti ta' utenti 

finali" f'dan il-kuntest jistgħu jqisu, inter 

alia, l-iżviluppi fit-teknoloġija u fix-xejriet 

ta' konsum ta' gruppi ta' utenti finali 

speċifiċi. 

Dawn l-obbligi ta’ trażmissjoni jistgħu 

jinkludu t-trażmissjoni ta’ servizzi 

speċifikament maħsuba biex jippermettu 

aċċess adatt minn utenti b’disabbiltà. 

Għaldaqstant is-servizzi komplementari 

jinkludu, fost affarijiet oħra, servizzi 

maħsuba biex tittejjeb l-aċċessibiltà għal 

utenti finali b’diżabbiltajiet, bħat-test bil-

video, sottotitlar, deskrizzjoni awdjo jew 

lingwa tas-sinjali. Minħabba fit-tkabbir 

tal-forniment u tar-riċeviment tas-servizzi 

konnessi tat-TV u l-importanza ta’ gwidi 

ta’ programmi elettroniċi u faċilitajiet ta' 

navigazzjoni oħra għall-għażla tal-utent, 
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it-trażmissjoni ta’ dejta relatata mal-

programm ta’ appoġġ ta' dawn il-

funzjonalitajiet tista' tiġi inkluża fl-obbligi 

ta' trażmissjoni. L-obbligi ta' trażmissjoni 

jenħtieġ li jippermettu li l-utenti finali 

jkollhom aċċess għas-servizzi konnessi 

tat-TV. 

Or. en 

 

Emenda   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 270a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (270a) Il-"gwidi elettroniċi tal-

programmi" jenħtieġ li jitqiesu bħala 

kunċett dinamiku fid-dawl tat-tibdil li 

għaddej fit-teknoloġiji u fl-għodda ta' 

preżentazzjoni u navigazzjoni użati fin-

netwerks li jintużaw għad-distribuzjoni ta' 

xandir bir-radju, servizzi tal-media 

awdjoviżiva u servizzi konnessi tat-TV. 

Jenħtieġ li jitqiesu wkoll l-iżviluppi f'dawk 

is-servizzi. 

Or. fr 

 


