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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

L-implimentazzjoni b'suċċess ta' qafas regolatorju aġġornat għall-komunikazzjoni elettronika 

fl-UE għandha timplika wkoll il-garanzija tal-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni kif 

ukoll il-pluraliżmu tal-media, id-diversità kulturali, il-protezzjoni tal-konsumatur, il-

privatezza u l-protezzjoni tad-data personali. Ir-rapporteur għalhekk jirrakkomanda li l-

proposta tal-Kummissjoni tkompli tiġi emendata sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, b’kont meħud 

ukoll tar-rabtiet u l-interazzjoni mal-proposti l-ġodda għal regolament dwar il-Privatezza u l-

Komunikazzjonijiet Elettroniċi. 
 

Ir-rapporteur b'mod partikolari jemmen li filwaqt li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fost il-

fornituri kollha tas-servizzi, l-għan tad-Direttiva għandu jkun ukoll li tiggarantixxi standards 

komuni minimi f’dak li għandu x'jaqsam mas-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi, kif ukoll il-

privatezza tal-utenti finali. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu inklużi t-tipi kollha ta’ servizzi ta' 

komunikazzjonijiet interpersonali, anki meta l-faċilità ta' komunikazzjoni interpersonali u 

interattiva tkun element anċillari għal servizz ieħor, filwaqt ukoll li jitqiesu l-iżviluppi u s-

sinerġiji futuri tas-servizzi. 

 

Skont il-pożizzjoni tal-Parlament adottata mar-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2017 dwar 

l-implikazzjonijiet fuq id-drittijiet fundamentali ta' "big data": il-privatezza, il-protezzjoni 

tad-data, in-nuqqas ta' diskriminazzjoni, is-sigurtà u l-infurzar tal-liġi, ir-rapporteur jinsisti 

wkoll li sabiex tkun żgurata salvagwardja tas-sigurtà u l-integrità tan-netwerks u s-servizzi, l-

użu tal-kriptaġġ minn tarf sa tarf għandu jitħeġġeġ u, fejn meħtieġ, ikun obbligatorju skont il-

prinċipji tal-protezzjoni tad-data fid-disinn u privatezza fid-disinn. B'mod partikolari, l-Istati 

Membri m’għandhomx jimponu xi obbligu għall-fornituri ta' kriptaġġ, il-fornituri ta' servizzi 

ta' komunikazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet l-oħra kollha (fil-livelli kollha tal-katina tal-

provvista) li jwassal biex tiddgħajjef is-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi tagħhom, bħal 

pereżempju li jiġu permessi u ffaċilitati l-"backdoors"; Filwaqt li din id-dispożizzjoni l-ġdida 

hija relatata mas-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi, huwa essenzjali li jiġi garantit id-dritt tal-

protezzjoni tad-data personali u l-privatezza tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. 

 

Element ewlieni ieħor sabiex tissaħħaħ is-sigurtà tan-netwerks u s-servizzi u s-salvagwardji 

tad-drittijiet fundamentali huwa l-kompiti l-ġodda mogħtija lill-BEREC għall-iżvilupp ta' linji 

gwida f’dan il-qasam speċifiku sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni konsistenti u konformi. 

Barra minn hekk, l-indipendenza tal-BEREC tiddependi wkoll fuq il-garanzija li l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali huma legalment distinti u funzjonalment indipendenti mill-industrija u 

mill-gvern fis-sens li la jfittxu u lanqas jieħdu istruzzjonijiet mingħand ħadd, huma joperaw 

b'mod trasparenti u responsabbli kif stabbilit fil-liġi, u għandhom biżżejjed setgħat. 

 

Ir-rapporteur jintroduċi diċitura speċifika rigward il-limitazzjonijiet possibbli imposti minn 

Stati Membri għal raġunijiet ta’ politika pubblika, sigurtà pubblika jew saħħa pubblika sabiex 

jiżguraw li, f'konformità mal-Karta u l-ġurisprudenza tal-QtĠ relatata, kull limitazzjoni fl-

eżerċizzju tad-drittijiet u tal-libertajiet rikonoxxuti minn din il-Karta għandha tkun prevista 

mil-liġi u għandha tirrispetta l-essenza ta' dawk id-drittijiet u l-libertajiet. Il-limitazzjonijiet, 

soġġetti għall-prinċipju tal-proporzjonalità, jistgħu jsiru biss jekk ikunu neċessarji u jekk 

ġenwinament jissodisfaw l-objettivi ta' interess ġenerali rikonoxxuti mill-Unjoni jew il-bżonn 

li d-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn jiġu protetti. 
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EMENDI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 

ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 

ġejjin: 

Emenda  1 

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, jiżguraw protezzjoni effettiva 

tal-konsumaturi, livell ekwu għall-partijiet 

kollha tas-suq u l-applikazzjoni konsistenti 

tar-regoli, kif ukoll jipprovdu qafas 

regolatorju istituzzjonali aktar. Fl-

Istrateġija għal Suq Uniku Diġitali 

tagħha, il-Kummissjoni ħabbret ukoll 

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-atturi kollha 

tas-suq. 

Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' proposti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari l-proposta għal regolament dwar il-privatezza elettronika 

(COM(2017)10) 
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Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) d in id-Direttiva hija li għandha 

toħloq qafas legali biex tiġi żgurata l-

libertà li jiġu provduti netwerks u servizzi 

ta' 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. 

(5) Din id-Direttiva jenħtieġ li toħloq 

qafas legali biex tiġi żgurata l-libertà li jiġu 

provduti netwerks u servizzi ta' 

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"). 

Ġustifikazzjoni 

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

marbuta fil-fond ma' emendi oħra ammissibbli, b'mod partikolari l-Emenda 20 għall-

Artikolu 12. 

 

Emenda  3 

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-possibbiltà 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-
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Karta u jkunu soġġetti għall-prinċipju tal-

proporzjonalità, skont l-Artikolu 52(1) tal-

Karta. 

Ġustifikazzjoni 

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

marbuta fil-fond ma' emendi oħra ammissibbli, b'mod partikolari l-Emenda 20 għall-

Artikolu 12. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Il-konverġenza tat-

telekomunikazzjonijiet, il-media 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 

jiġu 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 eletttroniċi u r-

regolament tal-kontenut. Huwa meħtieġ li 

ssir separazzjoni bejn ir-regolament tat- 

dwar in-netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet eletttroniċi 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 

(7) Il-konverġenza tat-

telekomunikazzjonijiet, il-media 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 

jiġu 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 eletttroniċi u r-

regolament tal-kontenut. Huwa meħtieġ li 

ssir separazzjoni bejn ir-regolament tat- 

dwar in-netwerks u s-servizzi tal-

komunikazzjonijiet eletttroniċi 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 
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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-media, l-

imparzjalità, id-diversità kulturali u 

lingwistika, l-inklużjoni soċjali, il-

protezzjoni tal-konsumatur u l-protezzjoni 

tal-minuri. Is-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. 

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-media, 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-media, id-diversità kulturali, 

il-protezzjoni tal-konsumatur, il-

privatezza u l-protezzjoni tad-data 

personali.     

__________________ __________________ 

21Id-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). 

21Id-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). 

Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' strumenti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-

proposta għal regolament dwar il-privatezza elettronika. 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 
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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 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 

(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 

u d-drittijiet tagħhom 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. 

Mill-perspettiva tal-utenti 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 

għandha tinkludi 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-
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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-25 ta' Mejju 2018. 

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-25 ta' Mejju 2018. 

__________________ __________________ 

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 (ir-Regolament 

Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data); ĠU 

L 119, 4.5.2016, p. 1. 

Ġustifikazzjoni 

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

marbuta fil-fond ma' emendi oħra ammissibbli, b'mod partikolari l-Emenda 13 għall-

Artikolu 2. 

 

Emenda   6 

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 

(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 spiss jiġu 

fornuti lill-utenti finali għal eżekuzzjoni 

korrispettiva li mhix flus, b'mod 
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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-

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. 

partikolari għall-provvista ta' data 
personali jew data oħra. Il-kunċett ta' 

remunerazzjoni għandu għalhekk jinkludi 

sitwazzjonijiet fejn il-fornitur ta' talbiet tas-

servizz u l-utent finali konxjament 

jipprovdi data personali kif definit fl-

Artikolu 4(1) tar-Regolament 

(UE) 2016/679 jew data oħra direttament 

jew indirettament lill-fornitur. Għandha 

wkoll tinkludi sitwazzjonijiet fejn l-utent 

finali jippermetti l-aċċess għal 
informazzjoni mingħajr ma jforniha b’mod 

attiv, bħal data 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-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 

għandu għalhekk ikopri 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-data personali li tkun 

inġabret. 

_________________ _________________ 

24Il-Kawża C-352/85 Bond van 

Adverteerders u Oħrajn vs l-Istat tal-Pajjiżi 

Baxxi, EU:C:1988:196. 

24 Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-

26 ta' April 1988, Bond van Adverteerders 

u oħrajn v L-Istat tan-Netherlands , C-

352/85, ECLI: EU:C:1988:196. 

 

 

Emenda  7 

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 li jippermettu 

skambju interpersonali u interattiv ta’ 
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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. 

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. 

Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fost il-fornituri kollha tas-servizzi, l-għan tad-

Direttiva għandu jkun ukoll li tiggarantixxi standards komuni minimi f’dak li għandu 

x’jaqsam mas-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi, kif ukoll il-privatezza tal-utenti finali. 

Għalhekk huwa essenzjali li jiġu inklużi t-tipi kollha ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
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interpersonali, anki meta l-faċilità ta’ komunikazzjoni interpersonali u interattiva tkun 

element anċillari għal servizz ieħor, filwaqt ukoll li jitqiesu l-iżviluppi u s-sinerġiji futuri tas-

servizzi. 

 

Emenda  8 

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 li l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali jkunu legalment distinti u 

funzjonalment indipendenti mill-

industrija u l-gvern billi la jfittxu u lanqas 

jieħdu istruzzjonijiet minn xi korp, filwaqt 

li joperaw b'mod trasparenti u 

responsabbli f'konformità mad-dritt tal-

Unjoni u l-liġi nazzjonali u jkollhom 

biżżejjed setgħat. 

Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' proposti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari l-proposta għal regolament dwar il-BEREC 

(COM(2016)0591). 

 

Emenda   9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 91a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (91a) Sabiex tkun żgurata salvagwardja 

tas-sigurtà u l-integrità tan-netwerks u s-

servizzi, l-użu tal-kriptaġġ minn tarf sa 

tarf għandu 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 

ebda obbligu fuq il-fornituri ta' kriptaġġ, 

il-fornituri tas-servizzi ta' 

komunikazzjonijiet elettroniċi u l-

organizzazzjonijiet l-oħra kollha (fil-livelli 

kollha tal-katina tal-provvista) li jwassal 

biex tiddgħajjef is-sigurtà tan-netwerks u 

tas-servizzi tagħhom, bħal pereżempju li 

jiġu permessi u ffaċilitati l-"backdoors"; 

Ġustifikazzjoni 

F'konformità mal-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal 

raġunijiet urġenti marbuta mal-koerenza ta' dan it-test mal-pożizzjoni tal-Parlament 

Ewropew, notevolment ir-riżoluzzjonijiet tat-12 ta' Marzu 2014 dwar il-programm ta' 

sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt 

tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u dwar il-kooperazzjoni 

transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern, u tal-14 ta' Marzu 2016 dwar l-implikazzjonijiet tad-

drittijiet fundamentali tal-big data: il-privatezza, il-protezzjoni tad-data, in-

nondiskriminazzjoni, is-sigurtà u l-infurzar tal-liġi. 

 

 

 

Emenda   10 

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 għandhom ikunu 

debitament ġustifikati, previsti mil-liġi, 
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jirrispettaw l-essenza tad-drittijiet u l-

libertajiet rikonoxxuti mill-Karta u jkunu 

soġġetti għall-prinċipju tal-

proporzjonalità, skont l-Artikolu 52(1) tal-

Karta. Barra minn hekk, jenħtieġ li 

kwalunkwe liġi nazzjonali li tippermetti li 

l-awtoritajiet pubbliċi jiksbu aċċess għan-

netwerks jew il-kontenut tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi fuq bażi 

ġeneralizzata titqies li qed tikkomprometti 

l-essenza tad-dritt fundamentali għar-

rispett tal-ħajja privata, kif iggarantit 

mill-Artikolu 7 tal-Karta u 

b'kunsiderazzjoni tas-sentenzi tal-Qorti 

tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-

Kawża C-362/141a u l-Kawżi Magħquda 

C-293/12 u C-594/121bu l-ordni tal-Qorti 

tal-Ġustizzja fil-Kawża C-557/071c. 

 _________________ 

 1a Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-

6 ta' Ottubru 2015, Maximillian Schrems 

v il-Kummissarju tal-Portezzjoni tad-

Data, C-362/14, ECLI:UE:C:2015:650. 

 1b Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-

8 ta' April 2014, Digital Rights Ireland 

Ltd v Minister for Communications, 

Marine and Natural Resources et u 

Kärntner Landesregierung et, Kawżi 

Magħquda C-293/12 u C-594/12, 

ECLI:EU:C:2014:238. 

 1c Id-digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-

19 ta' Frar 2009, LSG-Gesellschaft zur 

Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH v Tele2 

Telecommunication GmbH, C-557/07, 

ECLI:EU:C:2009:107. 

Ġustifikazzjoni 

Apparti mir-referenza għall-fatt li l-leġiżlazzjoni kollha adottata trid tirrispetta l-libertajiet u 

l-prinċipji mnaqqxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, qed issir ukoll referenza għall-

Kawżi Max Schrems v Protezzjoni tad-Data, il-Tele2 u Drittijiet Diġitali fl-Irlanda li kollha 

jipprevedu l-bażi legali wara t-twemmin li l-leġiżlazzjoni li tippermetti li l-awtoritajiet 

pubbliċi jkollhom aċċess fuq bażi ġeneralizzata għall-kontenut tal-komunikazzjonijiet 

elettroniċi trid titqies li qed tikkomprometti l-essenza tad-dritt fundamentali għar-rispett tal-

ħajja privata. 
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Emenda   11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 227 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(227) Meta jiġu kkunsidrati l-aspetti 

partikolari relatati mar-rappurtar ta' tfal 

nieqsa, l-Istati Membri għandhom iżommu 

l-impenn tagħhom biex jiżguraw li servizz 

li jiffunzjona tajjeb għar-rappurtar ta' tfal 

nieqsa ikun effettivament disponibbli fit-

territorji tagħhom permezz tan-numru 

116000. 

(227) Meta jitqiesu l-aspetti partikolari 

relatati mar-rappurtar ta'  tfal nieqsa, 

jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu 

marbuta li jiżguraw li servizz li jiffunzjona 

tajjeb u jkun faċli biex it-tfal jużawh għar-

rappurtar ta'  tfal nieqsa ikun effettivament 

disponibbli fit-territorji tagħhom permezz 

tan-numru 116000, u wkoll helpline għat-

tfal fil-bżonn ta' indukrar u protezzjoni 

permezz tan-numru 116111. 

Ġustifikazzjoni 

Jekk nikkonċentraw biss fuq il-hotline għat-tfal nieqsa nitilfu r-referenzi għall-helplines tat-

tfal 116111 li huma importanti għat-tfal kollha li huma vulnerabbli jew f'riskju, p.e. 

kwalunkwe minorenni li jesperjenza vjolenza, f'kelma waħda grupp fil-mira ferm akbar milli 

tfal nieqsa. 

 

Emenda   12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 227a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (227a) Ta' spiss ikun il-każ li waqt li ċ-

ċittadini jkunu qed jivvjaġġaw bejn l-Istati 

Membri jkollhom bżonn iċemplu jew 

jużaw helpline jew hotline operat fil-pajjiż 

tagħhom, li mhuwiex possibbli llum. 

Jenħtieġ li ċ-ċittadini jkollhom aċċess 

għal-helplines u hotlines tal-pajjiż 

tagħhom billi jżidu l-kodiċi tal-pajjiż biex 

jittrattaw sfidi urġenti jew sabiex iwasslu 

għajnuna lil xi ħadd fl-Istat Membru tal-

oriġini tagħhom meta s-servizzi operati fl-

Istat Membru ospitanti ma jkunux jistgħu 

jipprovdu għajnuna effettiva għal 

raġunijiet ġeografiċi jew lingwistiċi. 
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Ġustifikazzjoni 

Qed tiżdied premessa ġdida għal raġunijiet ta' konsistenza mal-emenda għall-Artikolu 90(2a) 

(ġdid). Meta ċ-ċittadini jkunu qed jivvjaġġaw bejn l-Istati Membri differenti huma xorta 

jkollhom bżonn jikkuntattjaw hotlines u helplines differenti fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom 

sabiex isolvu jew jimmedjaw kwistjonijiet urġenti. Il-fatt li jkollhom aċċess għal dawn il-linji 

billi jiddaljaw kodiċi tal-pajjiż jgħinhom jiksbu għajnuna jew pariri. 

 

 

Emenda  13 

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-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 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 raġonevoli, irrelevanti 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 l-miżuri 

taħt l-Artikolu 114 tat-TFUE . 

Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' strumenti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-

proposta għal regolament dwar il-privatezza elettronika. 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Din id-Direttiva fuq naħa waħda għandha 

l-għan li timplimenta suq intern għan-

netwerks u għas-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi li se jwasslu 

għall-introduzzjoni u għall-adozzjoni ta’ 

netwerks b’kapaċità kbira ħafna, 

kompetizzjoni sostenibbli, interoperabbiltà 

tas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 

elettroniċi u benefiċċji għall-utent finali. 

Din id-Direttiva fuq naħa waħda għandha 

l-għan li timplimenta suq intern għan-

netwerks u għas-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi li se jwasslu 

għall-introduzzjoni u għall-adozzjoni ta’ 

netwerks sikuri b’kapaċità kbira ħafna, 

kompetizzjoni sostenibbli, interoperabbiltà 

tas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 

elettroniċi, aċċessibbiltà u benefiċċji għall-

utent finali. 

Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' strumenti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-

proposta għal regolament dwar il-privatezza elettronika. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – inċiż 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- il-miżuri li ħadet tal-Unjoni jew fil-

livell nazzjonali, b’konformità mal-liġi tal-

Unjoni li jsegwu l-għanijiet ta’ interess 

ġenerali, b’mod partikolari li għandhom 

x’jaqsmu mar-regolamentazzjoni tal-

kontenut u mal-politika awdjoviżiva. 

- il-miżuri li ħadet tal-Unjoni jew fil-

livell nazzjonali, b’konformità mal-liġi tal-

Unjoni li jsegwu l-għanijiet ta’ interess 

ġenerali, b’mod partikolari li għandhom 

x’jaqsmu mal-protezzjoni tad-data u l-

privatezza personali, mar-

regolamentazzjoni tal-kontenut u mal-

politika awdjoviżiva. 

Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' strumenti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-

proposta għal regolament dwar il-privatezza elettronika. 
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Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) “servizzi tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali” tfisser servizz li 

normalment jingħata bi ħlas u li jippermetti 

l-iskambju interpersonali u interattiv dirett 

tal-informazzjoni b’netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi bejn għadd 

definit ta’ persuni, fejn il-permezz li jibdew 

jew li qed jieħdu sehem fil-komunikazzjoni 

jiddeterminaw min jirċeviha; dan ma 

tinkludix is-servizzi li jippermettu 

komunikazzjoni interpersonali u 

interattiva sempliċement bħala 

karatteristika anċillari minuri li għandha 

rabta intrinsika ma’ servizz ieħor; 

(5) “servizzi tal-komunikazzjonijiet 

interpersonali” tfisser servizz li 

normalment jingħata bi ħlas u li jippermetti 

l-iskambju interpersonali u interattiv dirett 

tal-informazzjoni b’netwerks tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi bejn għadd 

definit ta’ persuni, fejn il-permezz li jibdew 

jew li qed jieħdu sehem fil-komunikazzjoni 

jiddeterminaw min jirċeviha; 

Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fost il-fornituri kollha tas-servizzi, l-għan tad-

Direttiva għandu jkun ukoll li tiggarantixxi standards komuni minimi f'dak li għandu x'jaqsam 

mas-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi, kif ukoll il-privatezza tal-utenti finali. Għalhekk huwa 

essenzjali li jiġu inklużi t-tipi kollha ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet interpersonali, anki 

meta l-faċilità ta' komunikazzjoni interpersonali u interattiva tkun element anċillari għal 

servizz ieħor, filwaqt ukoll li jitqiesu l-iżviluppi u s-sinerġiji futuri tas-servizzi. 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) “is-sigurtà” tan-netwerks u tas-

servizzi tfisser l-abbiltà tan-netwerks u tas-

servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 

li jirreżistu, f’livell partikolari ta’ fiduċja, 

kull azzjoni li tikkomprometti d-

disponibbiltà, l-awtentiċità, l-integrità jew 

il-kunfidenzjalità tad-dejta maħżuna, 

mibgħuta jew proċessata jew is-servizzi 

relatati offruti minn dawk in-netwerks jew 

is-servizzi, aċċessibbli permezz tagħhom; 

(22) “is-sigurtà” tan-netwerks u tas-

servizzi tfisser l-abbiltà teknika u 

strutturali tan-netwerks u tas-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi li jirreżistu, 

f’livell partikolari ta’ fiduċja, kull azzjoni li 

tikkomprometti d-disponibbiltà, l-

awtentiċità, l-integrità jew il-

kunfidenzjalità tad-data maħżuna, 

mibgħuta jew proċessata jew is-servizzi 

relatati offruti minn dawk in-netwerks jew 
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is-servizzi, aċċessibbli permezz tagħhom; 

Ġustifikazzjoni 

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

marbuta b'mod intrinsiku ma' emendi oħra ammissibbli, b'mod partikolari l-Emenda 22 għall-

Artikolu 40. 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtoritajiet nazzjonali regolatorji u l-

awtoritajiet kompetenti l-oħra jistgħu 

jikkontribwixxu fil-kompetenzi tagħhom 

biex jiżguraw l-implimentazzjoni tal-

politiki mmirati lejn il-promozzjoni tad-

diversità kulturali u lingwistika, kif ukoll 

il-pluraliżmu fix-xandir. 

L-awtoritajiet nazzjonali regolatorji u l-

awtoritajiet kompetenti l-oħra jistgħu 

jikkontribwixxu fil-kompetenzi tagħhom 

biex jiżguraw l-implimentazzjoni tal-

politiki mmirati lejn il-protezzjoni tad-data 

u l-privatezza personali, il-promozzjoni 

tad-diversità kulturali u lingwistika, kif 

ukoll il-pluraliżmu fix-xandir. 

Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' strumenti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-

proposta għal regolament dwar il-privatezza elettronika. 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jikkoperaw bejniethom u mal-

Kummissjoni fl-ippjanar strateġiku, fil-

koordinazzjoni u fl-armonizzazzjoni tal-

użu tal-ispettru tar-radju fl-Unjoni . Għal 

dan il-għan, fost l-oħrajn dawn għandhom 

iqisu l-aspetti ekonomiċi, tas-sikurezza, 

tas-saħħa, tal-interess pubbliku, tas-sigurtà 

pubblika u d-difiża ,tal-libertà tal-

1. L-Istati Membri għandhom 

jikkooperaw bejniethom u mal-

Kummissjoni fl-ippjanar strateġiku, fil-

koordinazzjoni u fl-armonizzazzjoni tal-

użu tal-ispettru tar-radju fl-Unjoni . Għal 

dan il-għan, fost l-oħrajn dawn għandhom 

iqisu l-aspetti ekonomiċi, tas-sikurezza, 

tas-saħħa, tal-interess pubbliku, tas-sigurtà 

pubblika u d-difiża, tal-protezzjoni tad-



 

PE601.042v02-00 20/34 AD\1127738MT.docx 

MT 

espressjoni, kulturali, xjentifiċi, soċjali u 

tekniċi tal-politika tal-UE kif ukoll l-

interessi varji tal-komunitajiet tal-utenti 

tal-ispettru tar-radju bil-għan li jiġi 

ottimizzat l-użu tal-ispettru tar-radju u 

jkunu evitati interferenzi dannużi. 

data u l-privatezza, tal-libertà tal-

espressjoni, tal-aspetti kulturali, xjentifiċi, 

soċjali u tekniċi tal-politiki tal-UE kif ukoll 

l-interessi varji tal-komunitajiet tal-utenti 

tal-ispettru tar-radju bil-għan li jiġi 

ottimizzat l-użu tal-ispettru tar-radju u 

jkunu evitati interferenzi dannużi. 

Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' strumenti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-

proposta għal regolament dwar il-privatezza elettronika. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-kap tal-awtorità regolatorja 

nazzjonali, jew meta applikabbli, il-

membri tal-korp kolleġġjali li jaqdu dik il-

funzjoni fl-awtorità regolatorja nazzjonali 

jew is-sostituti tagħhom, għandhom 

jinħatru għal terminu ta’ mill-anqas erba’ 

snin minn fost il-persuni bi statura 

rikonoxxuta u bl-esperjenza professjonali, 

abbażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien u l-

esperjenza u wara proċedura miftuħa tal-

għażla. Dawn ma għandhomx jitħallew 

iserviu għal aktar minn żewġ termini, 

kemm jekk konsekuttivi kif ukoll le. L-

Istati Membri għandhom jiżguraw il-

kontinwità fit-teħid tad-deċiżjonijiet billi 

jipprovdu skema ta’ rotazzjoni xierqa 

għall-membri tal-korp kolleġġjali jew 

għad-diriġenti l-kbar, bħalma pereżempju 

billi jinħatru l-ewwel membri tal-korp 

kolleġġjali għal perjodi differenti, ħalli t-

termini tagħhom, u dawk tas-suċċessuri 

tagħhom, ma jaħbtux fl-istess mument. 

1. Il-kap tal-awtorità regolatorja 

nazzjonali, jew meta applikabbli, il-

membri tal-korp kolleġġjali li jaqdu dik il-

funzjoni fl-awtorità regolatorja nazzjonali 

jew is-sostituti tagħhom, għandhom 

jinħatru għal terminu ta’ mill-anqas erba’ 

snin minn fost il-persuni bi statura 

rikonoxxuta u bl-esperjenza professjonali, 

abbażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien u l-

esperjenza u wara proċedura miftuħa u 

trasparenti tal-għażla. Dawn ma 

għandhomx jitħallew iservu għal aktar 

minn żewġ termini, kemm jekk 

konsekuttivi kif ukoll le. L-Istati Membri 

għandhom jiżguraw il-kontinwità fit-teħid 

tad-deċiżjonijiet billi jipprovdu skema ta’ 

rotazzjoni xierqa għall-membri tal-korp 

kolleġġjali jew għad-diriġenti l-kbar, 

bħalma pereżempju billi jinħatru l-ewwel 

membri tal-korp kolleġġjali għal perjodi 

differenti, ħalli t-termini tagħhom, u dawk 

tas-suċċessuri tagħhom, ma jaħbtux fl-

istess mument. 
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Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' proposti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari l-proposta għal regolament dwar il-BEREC. 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr preġudizzju għad-

dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u 

oġġettiv , u ma għandhomx ifittxu jew 

jieħdu struzzjonijiet mingħand xi korp 

ieħor b’rabta mal-eżerċizzju tal-kompiti 

assenjati lilhom bil-liġi nazzjonali li 

timplimenta l-liġi tal-Unjoni . Dan ma 

għandux ifixkel is-superviżjoni 

b’konformità mal-liġi kostituzzjonali 

nazzjonali. Il-korpi tal-appell biss stabbiliti 

skont l-Artikolu 31 għandu jkollhom is-

setgħa jissospendu jew ibiddlu d-

deċiżjonijiet tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali. 

1. Mingħajr preġudizzju għad-

dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u 

oġġettiv, għandhom ikunu legalment 

distinti u funzjonalment indipendenti 

mill-gvern, għandhom joperaw b'mod 

trasparenti u responsabbli skont id-dritt 

tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali, ikollhom 

biżżejjed setgħat u ma għandhomx ifittxu 

jew jieħdu struzzjonijiet mingħand xi korp 

ieħor b’rabta mal-eżerċizzju tal-kompiti 

assenjati lilhom bil-liġi nazzjonali li 

timplimenta l-liġi tal-Unjoni. Dan ma 

għandux ifixkel is-superviżjoni 

b’konformità mal-liġi kostituzzjonali 

nazzjonali. Il-korpi tal-appell biss stabbiliti 

skont l-Artikolu 31 għandu jkollhom is-

setgħa jissospendu jew ibiddlu d-

deċiżjonijiet tal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali. 

Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' strumenti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-

proposta għal regolament dwar il-privatezza elettronika u l-proposta dwar il-BEREC. Hija 

wkoll marbuta mal-Emenda 19 għax tfittex li tiżgura l-indipendenza tal-korpi superviżorji. 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali, awtoritajiet kompetenti oħra 

skont din id-Direttiva u l-awtoritajiet 

nazzjonali tal-kompetizzjoni għandhom 

jipprovdu lil xulxin bl-informazzjoni 

meħtieġa għall-applikazzjoni tad-

dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva . Fir-

rigward tal-informazzjoni skambjata, l-

awtorità riċeventi għandha tiżgura l-istess 

livell ta’ kunfidenzjalità bħall-awtorità 

trasferenti. 

1. L-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali, awtoritajiet kompetenti oħra 

skont din id-Direttiva u l-awtoritajiet 

nazzjonali tal-kompetizzjoni għandhom 

jipprovdu lil xulxin bl-informazzjoni 

meħtieġa għall-applikazzjoni tad-

dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva . Fir-

rigward tal-informazzjoni skambjata, 

għandhom japplikaw ir-regoli tal-

protezzjoni tad-data tal-Unjoni, u l-

awtorità riċeventi għandha tiżgura l-istess 

livell ta’ kunfidenzjalità bħall-awtorità 

trasferenti. 

Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' strumenti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-

proposta għal regolament dwar il-privatezza elettronika. 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw il-libertà tal-forniment tan-

netwerks u tas-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi, mingħajr 

preġudizzju għall-kondizzjonijiet stabbiliti 

f’din id-Direttiva. Għal dan il-għan, l-Istati 

Membri ma għandhomx iżommu lil xi 

impriża milli tforni n-netwerks jew is-

servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, 

ħlief meta dan ikun meħtieġ minħabba r-

raġunijiet stabbiliti fl-Artikolu 52 (1) tat-

Trattat. Kull limitu bħal dan għal-libertà 

tal-forniment tan-netwerks u tas-servizzi 

tal-komunikazzjonijiet elettroniċi għandu 

jkun ġustifikat kif xieraq u għandu jiġi 

notifikat lill-Kummissjoni. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw il-libertà tal-forniment tan-

netwerks u tas-servizzi tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi, mingħajr 

preġudizzju għall-kondizzjonijiet stabbiliti 

f’din id-Direttiva. Għal dan il-għan, l-Istati 

Membri ma għandhomx iżommu lil xi 

impriża milli tforni n-netwerks jew is-

servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, 

ħlief meta dan ikun meħtieġ minħabba r-

raġunijiet stabbiliti fl-Artikolu 52 (1) tat-

Trattat. Kull limitu bħal dan għal-libertà 

tal-forniment tan-netwerks u tas-servizzi 

tal-komunikazzjonijiet elettroniċi għandu 

jkun ġustifikat kif xieraq, previst mil-liġi, 

jirrispetta l-essenza tad-drittijiet u l-

libertajiet rikonoxxuti mill-Karta u jkun 
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soġġett għall-prinċipju tal-

proporzjonalità, skont l-Artikolu 52(1) tal-

Karta u jiġi notifikat lill-Kummissjoni. 

Ġustifikazzjoni 

F'konformità mal-Karta u l-ġurisprudenza relatata tal-QtĠ, kull limitazzjoni fl-eżerċizzju tad-

drittijiet u tal-libertajiet rikonoxxuti minn din il-Karta għandha tkun prevista mil-liġi u 

għandha tirrispetta l-essenza ta' dawk id-drittijiet u l-libertajiet. Il-limitazzjonijiet, soġġetti 

għall-prinċipju tal-proporzjonalità, jistgħu jsiru biss jekk ikunu neċessarji u jekk 

ġenwinament jissodisfaw l-għanijiet ta’ interess ġenerali rikonoxxuti mill-Unjoni jew il-bżonn 

li d-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn jiġu protetti. 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 20 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Meta l-informazzjoni jkun fiha 

data personali, il-Kummissjoni, il-BEREC 

u l-awtoritajiet ikkonċernati għandhom 

jiżguraw il-konformità tal-ipproċessar 

tad-data mar-regoli tal-protezzjoni tad-

data tal-Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' strumenti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-

proposta għal regolament dwar il-privatezza elettronika. Il-proposta ta' riformulazzjoni 

tinvolvi l-ipproċessar tad-data f'bosta każijiet u ma hemm l-ebda dispożizzjoni li tipprevedi l-

konformità mal-liġi tal-protezzjoni tad-data tal-Unjoni. 

 

 

Emenda   25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu 

l-użu tal-istandards u/jew 

speċifikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 

L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu 

l-użu tal-istandards u/jew 

speċifikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 
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1, għall-provvista ta' servizzi, interfaces 

tekniċi, u/jew funzjonijiet tan-netwerks, 

sal-limitu strettament meħtieġ biex tiġi 

assigurata interoperabilità ta' servizzi u 

biex tittejjeb il-libertà tal-għażla għall-

utenti. 

1, għall-provvista ta' servizzi, interfaces 

tekniċi, u/jew funzjonijiet tan-netwerks, 

sal-limitu strettament meħtieġ biex jiġu 

żgurati l-interoperabbiltà u l-

interkonnettività tas-servizzi sabiex 
tittejjeb il-libertà tal-għażla għall-utenti u 

jiġi ffaċilitat il-bdil. 

Ġustifikazzjoni 

Ix-shadow rapporteur jemmen li din l-emenda hija meħtieġa peress li se ssaħħaħ il-libertà 

tal-għażla għall-utenti u se tikkontribwixxi għall-istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali għall-UE. 

 

Emenda   26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 40 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-

netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew 

is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li 

jkunu disponibbli għall-pubbliku jieħdu l-

miżuri tekniċi u organizzattivi adegwati 

sabiex jimmaniġġaw adegwatament ir-

riskji għas-sigurtà tan-netwerks u tas-

servizzi. Meta tikkunsidra t-teknoloġija l-

iktar moderna, dawn il-miżuri għandhom 

jiżguraw livell ta’ sigurtà li jkun adattat 

għar-riskju li jippreżenta ruħu. B’mod 

partikolari, il-miżuri għandhom jittieħdu 

biex jevitaw u jnaqqsu l-impatt tal-

inċidenti ta’ sigurtà fuq l-utenti u fuq 

netwerks oħra u servizzi . 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu n-

netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew 

is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li 

jkunu disponibbli għall-pubbliku jieħdu l-

miżuri tekniċi u organizzattivi adegwati 

sabiex jimmaniġġaw adegwatament ir-

riskji għas-sigurtà tan-netwerks u tas-

servizzi. Meta tikkunsidra t-teknoloġija l-

iktar moderna, dawn il-miżuri għandhom 

jiżguraw livell ta’ sigurtà li jkun adattat 

għar-riskju li jippreżenta ruħu. B’mod 

partikolari, il-miżuri għandhom jittieħdu 

biex jiżguraw li l-kontenut tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi jkun, kull 

meta jkun teknikament fattibbli, kriptat 

minn tarf sa tarf awtomatikament, sabiex 

jevitaw u jimminimizzaw l-impatt tal-

inċidenti ta’ sigurtà fuq l-utenti u fuq 

netwerks oħra u servizzi. 

Ġustifikazzjoni 

F'konformità mal-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal 

raġunijiet urġenti marbuta mal-koerenza ta' dan it-test mal-pożizzjoni tal-Parlament 

Ewropew, notevolment ir-riżoluzzjonijiet tat-12 ta' Marzu 2014 dwar il-programm ta' 

sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt 

tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u dwar il-kooperazzjoni 
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transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern, u tal-14 ta' Marzu 2016 dwar l-implikazzjonijiet tad-

drittijiet fundamentali tal-big data: il-privatezza, il-protezzjoni tad-data, in-

nondiskriminazzjoni, is-sigurtà u l-infurzar tal-liġi. 

 

Emenda   27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 40 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Istati Membri m'għandhom 

jimponu l-ebda obbligu fuq il-fornituri 

tan-netwerks tal-komunikazzjonijiet 

pubbliċi jew tas-servizzi ta' 

komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli 

pubblikament li jirriżulta fi dgħufija tas-

sigurtà tan-netwerks jew tas-servizzi 

tagħhom. 

 Meta l-Istati Membri jimponu rekwiżiti 

addizzjonali ta' sigurtà fuq il-fornituri ta' 

netwerks ta' komunikazzjonijiet pubbliċi 

jew servizzi ta' komunikazzjonijiet 

elettroniċi pubblikament disponibbli fi 

Stat Membru wieħed jew aktar, dawn 

għandhom jinnotifikaw dawk il-miżuri 

lill-Kummissjoni u lill-ENISA. L-ENISA 

għandha tgħin lill-Istati Membri fil-

koordinazzjoni tal-miżuri meħuda biex 

jevitaw id-duplikazzjoni jew ħtiġijiet 

diverġenti li jistgħu joħolqu riskji għas-

sigurtà u ostakli għas-suq intern. 

Ġustifikazzjoni 

F'konformità mal-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura, din l-emenda hija meħtieġa għal 

raġunijiet urġenti marbuta mal-koerenza ta' dan it-test mal-pożizzjoni tal-Parlament 

Ewropew, notevolment ir-riżoluzzjonijiet tat-12 ta' Marzu 2014 dwar il-programm ta' 

sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt 

tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u dwar il-kooperazzjoni 

transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern, u tal-14 ta' Marzu 2016 dwar l-implikazzjonijiet tad-

drittijiet fundamentali tal-big data: il-privatezza, il-protezzjoni tad-data, in-

nondiskriminazzjoni, is-sigurtà u l-infurzar tal-liġi. 

 

Emenda   28 

Proposta għal direttiva 
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Artikolu 40 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi 

tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-

komunikazzjoni elettronika li jkunu 

disponibbli għall-pubbliku jinnotifikaw 

mingħajr dewmien mhux dovut lill-

awtorità kompetenti bi ksur tas-sigurtà li 

kellu impatt sinifikanti fuq it-tħaddim tan-

netwerks u tas-servizzi. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi 

tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-

komunikazzjoni elettronika li jkunu 

disponibbli għall-pubbliku jinnotifikaw 

mingħajr dewmien mhux dovut lill-

awtorità kompetenti b'inċident tas-sigurtà 

jew telf ta' integrità li kellu impatt 

sinifikanti fuq it-tħaddim tan-netwerks u 

tas-servizzi. 

Ġustifikazzjoni 

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

marbuta fil-fond ma' emendi oħra ammissibbli għall-Artikolu 40. L-ewwel parti hija meħtieġa 

għaliex hija allinjata mal-emenda għas-subparagrafu 3. 

 

Emenda   29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 40 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) in-numru ta’ utenti affettwati bil-

ksur; 

(a) in-numru ta’ utenti affettwati mill-

inċident; 

 

Emenda   30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 40 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) id-durata tal-ksur; (b) id-durata tal-inċident; 

 

Emenda   31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 40 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) il-firxa ġeografika taż-żona 

affettwata bil-ksur; 

(c) il-firxa ġeografika taż-żona 

affettwata mill-inċident; 

 

Emenda   32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 40 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) Sa liema punt il-funzjonament tas-

servizz ġie mfixkel; 

(d) sa liema punt il-funzjonament tan-

netwerk jew tas-servizz ġie milqut; 

 

Emenda   33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 40 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta jkun xieraq, l-awtorità kompetenti 

kkonċernata għandha tgħarraf lill-

awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri 

oħra u l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà 

tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA). 

L-awtorità kompetenti konċernata tista’ 

tgħarraf lill-pubbliku jew titlob lill-impriżi 

kkonċernati biex jagħmlu dan, fejn 

tistabbilixxi li jkun fl-interess pubbliku li l-

ksur ikun żvelat. 

Meta jkun xieraq, l-awtorità kompetenti 

kkonċernata għandha tgħarraf lill-

awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri 

oħra u l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà 

tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA). 

L-awtorità kompetenti konċernata tista’ 

tgħarraf lill-pubbliku jew titlob lill-

fornituri kkonċernati biex jagħmlu dan, 

fejn tistabbilixxi li jkun fl-interess pubbliku 

li l-inċident ikun żvelat. 

Ġustifikazzjoni 

L-ewwel parti ta' din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti marbuta mal-koerenza 

ta' dan it-test mal-pożizzjoni tal-PE, notevolment ir-riżoluzzjonijiet tat-12 ta' Marzu 2014 

dwar il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi 

Stati Membri u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u dwar il-

kooperazzjoni transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern, u tal-14 ta' Marzu 2016 dwar l-

implikazzjonijiet tad-drittijiet fundamentali tal-big data: il-privatezza, il-protezzjoni tad-data, 

in-nondiskriminazzjoni, is-sigurtà u l-infurzar tal-liġi. It-tieni parti ta' din l-emenda hija 

meħtieġa għaliex hija marbuta fil-fond ma' emendi oħra ammissibbli għall-Artikolu 40. 
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Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 40 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Sa... [data] sabiex jikkontribwixxi 

għall-applikazzjoni konsistenti ta’ miżuri 

għas-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi, 

il-BEREC, wara li jikkonsulta lill-partijiet 

interessati u f’kooperazzjoni mill-qrib 

mal-Kummissjoni u Aġenziji oħra tal-

Unjoni, għandu joħroġ linji gwida dwar 

il-kriterji minimi u l-approċċi komuni 

għas-sigurtà tan-netwerks u s-servizzi u l-

promozzjoni tal-użu ta' kriptaġġ minn tarf 

sa tarf 

Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' proposti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari l-proposta għal regolament dwar il-BEREC. L-emenda 

ssaħħaħ is-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi tal-informazzjoni. 

 

Emenda   35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 41 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li sabiex jimplimentaw l-Artikolu 

40, l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-

setgħa li joħorġu istruzzjonijiet li jorbtu, 

inklużi dawk dwar il-miżuri meħtieġa biex 

jiġi rremedjat il-ksur u il-limiti taż-żmien 

għall-implimentazzoni, lill-impriżi li 

jipprovdu n-netwerks pubbliċi tal-

komunikazzjoni jew is-servizzi tal-

komunikazzjoni elettronika disponibbli 

għall-pubbliku. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li, sabiex jimplimentaw l-Artikolu 

40, l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-

setgħa li joħorġu istruzzjonijiet li jorbtu, 

inklużi dawk dwar il-miżuri meħtieġa biex 

jiġi evitat jew irremedjat inċident u il-

limiti taż-żmien għall-implimentazzoni, 

lill-impriżi li jipprovdu n-netwerks 

pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi 

tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli 

għall-pubbliku. 

 

Emenda   36 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 90 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-linja diretta għar-rappurtar ta’ tfal 

nieqsa 

Il-hotline tat-tfal nieqsa u l-helpline għat-

tfal 

 

Emenda   37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 90 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li ċ-ċittadini jkollhom aċċess għal 

servizz li jopera hotline biex jiġu 

rrappurtati każijiet ta’ tfal nieqsa. Il-

hotline għandu jkun disponibbli fuq in-

numru “116000”. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li ċ-ċittadini jkollhom aċċess għal 

servizz li jopera hotline tat-tfal nieqsa. Il-

hotline għandu jkun faċli biex jużawh it-

tfal u disponibbli fuq in-numru 116000. 

 

Emenda   38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 90 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li t-tfal ikollhom aċċess għal 

servizz faċli biex jużawh li jopera helpline. 

Il-helpline għandu jkun disponibbli fuq 

in-numru 116111. 

Ġustifikazzjoni 

Il-helplines huma servizzi essenzjali li għandhom ukoll funzjoni konsultattiva. Probabbli li t-

tfal iħossuhom iktar sikuri jekk jikkuntattjaw il-helpline 116111 milli jikkuntattjaw lill-persuni 

f'servizzi li ma jafux jew ma jafdawx. Jekk minorenni (jew xi ħadd ieħor) iċempel il-helpline 

għat-tfal u jindika li hemm minorenni f'riskju, hemm każijiet fejn dan irid jiġi rrapurtat lill-

awtoritajiet għall-protezzjoni tat-tfal jew lill-pulizija. Il-helplines jappoġġaw mijiet ta' eluf ta' 

tfal li jkollhom problemi jew ikunu fil-bżonn. 

 

Emenda   39 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 90 – paragrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Sal-ogħla punt possibbli, l-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li ċ-ċittadini 

jkunu infurmati dwar l-eżistenza u l-użu 

tas-servizzi pprovduti permezz tan-

numri 116000 u 116111 u dwar kif 

ikollhom aċċess għalihom. 

Ġustifikazzjoni 

Il-hotlines tat-tfal nieqsa twaqqfu bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea 2007/116/KE, u 

huma aċċessibbli fl-Ewropa kollha permezz tal-istess numru li huwa 116000. Bħalissa 13 % 

biss tal-popolazzjoni tal-UE taf bis-servizz 116000 skont stħarriġ tal-Ewrobarometru. L-UE 

qed tiffaċċja l-istess problema bin-numru 116111 li twaqqaf mid-Direttiva tal-Kummissjoni 

Ewropea 2009/136/KE (id-Direttiva dwar is-Servizz Universali). Jekk niżguraw li ċ-ċittadini 

jkunu infurmati dwar l-eżistenza u d-disponibbiltà ta' dawn is-servizzi, ngħinu biex tiġi 

implimentata l-liġi. 

 

Emenda   40 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 90 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-utenti finali b'diżabbiltà jkun 

jista' jkollhom l-akbar aċċess possibbli 

għas-servizzi pprovduti bil-firxa ta' numri 

"116000". Il-miżuri meħuda biex 

jiffaċilitaw l-aċċess għas-servizzi lill-utenti 

finali b’diżabbiltà waqt li jkunu qed 

jivvjaġġaw fi Stati Membri oħra għandhom 

ikunu konformi mal-istandards jew mal-

ispeċifikazzjonijiet rilevanti ppubblikati 

skont l-Artikolu 39. 

2. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li t-tfal u l-utenti finali 

b'diżabbiltà jkunu infurmati sal-ogħla 

punt possibbli dwar l-eżistenza u l-użu 

tas-servizzi pprovduti permezz tan-numri 

116000 u 116111 u dwar kif ikollhom 

aċċess għalihom. Il-miżuri meħuda biex 

jiffaċilitaw aċċess wiesa' għall-utenti 

finali għal tali servizzi anke waqt li jkunu 

qed jivvjaġġaw fi Stati Membri oħra 

għandhom ikunu konformi mal-istandards 

jew mal-ispeċifikazzjonijiet rilevanti 

ppubblikati skont l-Artikolu 39. 

 

Emenda   41 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 90 – paragrafu 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li ċ-ċittadini jkollhom aċċess 

għall-hotlines u l-helplines operati fl-

Istati Membri ta' oriġini tagħhom billi 

jżidu l-kodiċi tal-pajjiż meta jkunu qed 

jivvjaġġaw bejn l-Istati Membri. 

Ġustifikazzjoni 

Meta ċ-ċittadini jkunu qed jivvjaġġaw bejn l-Istati Membri differenti huma xorta jkollhom 

bżonn jikkuntattjaw hotlines u helplines differenti fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom sabiex isolvu 

jew iwasslu għajnuna fi kwistjonijiet urġenti. Il-fatt li jkollhom aċċess għal dawn il-linji billi 

jiddaljaw kodiċi tal-pajjiż jgħinhom jiksbu għajnuna jew pariri. 

 

Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 92 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-fornituri tan-netwerks jew tas-servizzi 

tal-komunikazzjonijiet elettroniċi ma 

għandhomx japplikaw rekwiżiti jew 

kondizzjonijiet diskriminatorji fuq l-aċċess 

jew l-użu tal-utenti finali abbażi tan-

nazzjonalità jew il-post tar-residenza tal-

utenti finali sakemm dawn id-differenzi ma 

jkunux ġustifikati oġġettivament. 

Il-fornituri tan-netwerks jew tas-servizzi 

tal-komunikazzjonijiet elettroniċi ma 

għandhomx japplikaw rekwiżiti jew 

kondizzjonijiet diskriminatorji fuq l-aċċess 

jew l-użu tal-utenti finali abbażi tan-

nazzjonalità jew il-post tar-residenza tal-

utenti finali sakemm dawn id-differenzi ma 

jkunux oġġettivament iġġustifikati u 

f'konformità mal-ambitu u l-

interpretazzjoni tad-drittijiet fundamentali 

kif previst fl-Artikolu 52 tal-Karta. 

Ġustifikazzjoni 

F'konformità mal-Karta u l-ġurisprudenza relatata tal-QtĠ, kull limitazzjoni fl-eżerċizzju tad-

drittijiet u tal-libertajiet rikonoxxuti minn din il-Karta għandha tkun prevista mil-liġi u 

għandha tirrispetta l-essenza ta' dawk id-drittijiet u l-libertajiet. Il-limitazzjonijiet, soġġetti 

għall-prinċipju tal-proporzjonalità, jistgħu jsiru biss jekk ikunu neċessarji u jekk 

ġenwinament jissodisfaw l-għanijiet ta’ interess ġenerali rikonoxxuti mill-Unjoni jew il-bżonn 

li d-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn jiġu protetti. 
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Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 93 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Sa... [data] sabiex jikkontribwixxi 

għall-applikazzjoni konsistenti ta' 

salvagwardja għad-drittijiet fundamentali, 

il-BEREC, wara li jikkonsulta lill-partijiet 

ikkonċernati u f'kooperazzjoni mill-qrib 

mal-Kummissjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni 

Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali 

(FRA), għandu joħroġ linji gwida dwar 

approċċi komuni biex jiġi żgurat li miżuri 

nazzjonali li jirrigwardaw l-aċċess ta' 

utenti finali għal servizzi u 

applikazzjonijiet, jew l-użu tagħhom 

permezz ta' netwerks ta' 

komunikazzjonijiet elettroniċi, jirrispettaw 

id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, kif 

garantiti mill-Karta u l-prinċipji ġenerali 

tad-dritt tal-Unjoni 

Ġustifikazzjoni 

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

urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test kif ukoll il-koerenza ma' proposti leġiżlattivi 

oħrajn relatati, b'mod partikolari l-proposta għal regolament dwar il-BEREC. 

 

Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 114 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Sa ... [5 snin wara d-data tal-

applikazzjoni msemmija fit-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 115(1)] u kull 

ħames snin wara dan, il-Kummissjoni 

għandha tirrevedi l-applikazzjoni tad-

drittijiet fundamentali ta' salvagwardja 

msemmija fl-Artikolu 93. 
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