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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Sfond

Bħalissa hemm mill-anqas 147 miljun ċittadin ta' l-Unjoni Ewropea (37 miljun turist u 110 
miljuni klijenti fin-negozju)1 interessat fit-tariffi estremament għoljin tar-roaming
internazzjonali fit-telefonija tal-mowbajl, jiġifieri l-possibilità li ċċempel jew li sempliċiment 
tirċievi telefonata fuq mowbajl meta tkun barra mill-pajjiż.

Dawn it-telefonati huma possibbli permezz ta' ftehim ta' roaming internazzjonali bejn l-
operatur, f'relazzjoni mal-klijent, u l-operatur barra mill-pajjiż tan-netwerk il-klijent juża meta 
barra minn pajjiżu.

Hemm qbil unanimu bejn l-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-parti l-kbira tal-mexxejja politiċi li l-prezzijiet tas-servizzi tar-roaming ma 
naqsux minħabba l-effett dinamiku tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi tas-servizzi tat-
telefonija, għalkemm il-fenomenu mmanifesta ruħu applikabbli għall-komunikazzjonijiet 
nazzjonali tal-mowbajl. Kuntrarjament, it-tariffi tar-roaming baqgħu għoljin b'mod mhux 
ġustifikabbli, ftit li xejn trasparenti u b'mod sorprendenti baqgħu simili bejn l-operaturi 
differenti fl-istess Stat Membru.
Fid-dawl tal-fatt evidenti li l-fornituri tas-servizzi tat-telefon mhumiex disposti jnaqqsu r-rati 
tat-tariffi roaming tagħhom, minkejja t-twissijiet li ilhom jingħataw għal bosta snin fuq livell 
nazzjonali u fuq livell Ewropew, u l-aħħar twissija mill-Parlament innifsu fir-Riżoluzzjoni 
tiegħu ta' Diċembru 2005, il-Kummissjoni resqet il-proposta preżenti għal regolament f'Lulju 
tas-sena l-oħra.

2. Il-punti prinċipali tal-proposta tal-Kummissjoni 

A. Regolament għat-tariffi tal-bejgħ bl-ingrossa

Il-proposta toħloq limiti fuq il-prezz għal tariffi bl-ingrossa. Għal telefonati lokali, jiġifieri 
dawk magħmula lejn numri tal-pajjiż taż-żjara, il-limitu tal-prezz bl-ingrossa huwa ugwali 
għad-doppju tar-rata Komunitarja tal-mowbajl medja tat-tmiem Għal telefonati 
internazzjonali, li l-klijenti jagħmlu lejn pajjiżhom jew lejn Stat Membru tal-Komunità ieħor, 
il-limitu tal-prezz bl-ingrossa huwa ugwali għal tliet darbiet ir-rata Komunitarja tal-mowbajl 
medja tat-tmiem. 

B. Regolament għat-tariffi bl-imnut

Il-limitu tal-prezz għall-forniment ta' roaming bl-imnut huwa 130% tal-limitu applikat għal 
tariffi bl-ingrossa. Għal telefonati riċevuti dan il-massimu japplika sad-dħul fis-seħħ tar-
regolament il-ġdid. Imma għal telefonati magħmula, il-limiti tat-tariffi bl-imnut se jidħlu fis-
seħħ awtomatikament wara sitt xhur.

C. It-trasparenza tal-prezzijiet bl-imnut

  
1 Valutazzjoni ta' l-impatt mill-Kummissjoni f' SEC(2006)925, p. 19.
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Il-proposta tinkoraġġixxi wkoll it-trasparenza tal-prezzijiet permezz ta' l-introduzzjoni ta' l-
obbligu għall-fornituri tas-servizz tat-telefonija li jipprovdu lill-abbonati tagħhom 
informazzjoni personalizzata bla ħlas fuq it-tariffi jekk dawn jitolbuha, permezz tas-Servizz 
tal-Messaġġ Qasir (SMS) jew bil-fomm. 

3. Il-proposti 

Ir-rapporteur jirrikonoxxi ċerti perplessità quddiem l-anomalità ta' din il-proposta għal 
regolament. Huwa konvint li l-objettiv, li jikkondividi bis-sħiħ, li jitnaqqsu l-prezzijiet ta' 
prodott għandu jissegwa permezz ta' kompetizzjoni ġusta bejn il-forzi tas-suq minflok 
b'intervent ta' direzzjoni għar-regolamentazzjoni tal-prezzijiet dirett. 

B'kunsiderazzjoni ta' dawn ir-riżervi ta' prinċipju, jgħaraf li fil-każ ta' dan is-servizz 
partikolari tat-telefonija tal-mowbajl, ir-regoli normali tal-kompetizzjoni ma' kienux suċċess.

Fid-dawl tan-natura speċifika tas-swieq tar-roaming internazzjonali u tan-natura 
transkonfinali ta' servizzi bħal dawn, il-qafas leġiżlattiv attwali mhux adegwat, l-impossibilità 
li r-regolaturi nazzjonali jintervjenu b'mod effikaċi, u l-fatt li f'dan il-każ il-fornituri bl-
ingrossa jinsabu fi Stati Membri differenti minn dak li fih il-konsumaturi jużaw is-serviżż
tagħhom, huwa jaqbel mal-Kummissjoni dwar il-ħtieġa urġenti li jsir intervent b'miżuri 
eċċezzjonali. 

Għaldaqstant jidher xieraq li fi ħdan il-qafas stabbilit mill-Kimmissjoni, jiġu proposti ftit 
ememdi speċifiċi, dwar:

A. It-tariffi bl-imnut
Ir-rapporteur jaħseb li l-marġini ta' 130% propost mill-Kummissjoni huwa baxx wisq. Dan il-
valur massimu, li għandu jkopri l-ispejjeż bl-imnut u l-profitti, jista' jirriżulta fi tnaqqis 
eċċessiv ta' l-inċentivi tal-kompetizzjoni u tad-diversità ta' l-offerti. Il-prezzijiet jistgħu jisfaw 
f'pożizzjoni uniformi fuq il-valur massimu tal-limitu propost u dan jista' jkollu effett negattiv 
fuq l-operaturi ż-żgħar li mhumiex konformi mal-gruppi jew l-alleanzi Ewropej ewlenin, 
għaliex jitilfu l-inċentiva tal-kompetizzjoni, u b'mod aktar ġenerali tal-flessibilità tat-tariffi.   
Għalhekk qed jiġi propost il-ħolqien ta' limitu massimu tal-prezzijiet bl-imnut ta' 150% tal-
valur propost għall-bejgħ bl-ingrossa. 

B. It-trasparenza 
Jitqies importanti li tiġi mħeġġa t-trasparenza fil-prezzijiet bl-imnut billi jiġi introdott l-
obbligu awtomatiku tal-fornituri tas-servizzi tat-telefonija tal-mowbajl li jipprovdu lill-
abbonati b'informazzjoni dwar it-tariffi roaming fil-mument li huma jaqsmu l-fruntiera.

C. Twaqqif ta' qafas leġiżlattiv futur għall-SMS u għas-servizz tal-messaġġ multimedjali 
(MMS)
Fl-aħħar, qed jiġi propost li l-SMS u l-MMS ikunu inklużi fir-reviżjoni futura tal-qasaf 
leġiżlattiv għall-komunikazzjoni elettronika; servizzi li bħal issa huma esklużi mill-proposta 
imma huma suġġetti għal abbużi veri ta' tariffi.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi mill-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 14

(14) Mekkaniżmu komuni, li se jkun jismu l-
Metodu tas-Suq Intern Ewropew, għandu 
jintuża sabiex l-utenti tan-netwerks pubbliċi 
tat-telefonija mobbli li jkunu qed jivvjaġġaw 
fil-Komunità ma jħallsux prezzijiet eċċessivi 
għas-servizzi tal-leħen bir-roaming 
internazzjonali meta jagħmlu s-sejħiet jew 
jirċievu sejħiet bil-leħen, u b’hekk jintlaħaq 
livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur filwaqt 
li tiġi ssalvagwardjata l-kompetizzjoni bejn 
l-operaturi mobbli. Fid-dawl tan-natura 
transfruntali tas-servizzi kkonċernati, 
mekkaniżmu komuni huwa meħtieġ sabiex l-
operaturi mobbli jkollhom qafas regolatorju 
koerneti wieħed imsejjes fuq kriterji 
stabbiliti oġġettivament.

(14) Mekkaniżmu komuni, li se jkun jismu l-
Metodu tas-Suq Intern Ewropew, għandu 
jintuża sabiex l-utenti tan-netwerks pubbliċi 
tat-telefonija mobbli li jkunu qed jivvjaġġaw 
fil-Komunità ma jħallsux prezzijiet eċċessivi 
għas-servizzi tal-leħen u tad-data bir-
roaming internazzjonali meta jagħmlu s-
sejħiet jew jirċievu sejħiet bil-leħen jew bl-
użu tad-data, u b’hekk jintlaħaq livell għoli 
ta' ħarsien tal-konsumatur filwaqt li tiġi 
ssalvagwardjata l-kompetizzjoni bejn l-
operaturi mobbli. Fid-dawl tan-natura 
transfruntali tas-servizzi kkonċernati, 
mekkaniżmu komuni huwa meħtieġ sabiex l-
operaturi mobbli jkollhom qafas regolatorju 
koerneti wieħed imsejjes fuq kriterji 
stabbiliti oġġettivament. Sabiex tiġi 
assigurata kompetizzjoni effettiva fix-xiri 
bl-imnut u biex jiġi żgurat li l-operaturi 
mobbli kollha fil-Komunità jkunu jistgħu 
jikkompetu b'mod efftettiv, l-operaturi 
mobbli għandhom jiġu sottoposti għall-
obbligu li jipprovdu servizzi roaming bl-
ingrossa lill-operaturi l-oħra kollha bbażati 
fil-Komunità meta jintalbu.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jikkompetu b'mod effettiv l-operaturi mobbli għandhom ikunu obbligati li jipprovdu 
servizzi roaming internazzjonali bl-ingrossa lill-operaturi l-oħra kollha.  B'dan il-mod jiġi 
żgurat li ebda operatur mobbli ma jiġi eskluż mill-aċċess għal servizzi roaming bl-ingrossa. 

  
1 Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
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Emenda 2
PREMESSA 15

(15) L-aktar mekkaniżmu effettiv u 
proporzjonat biex jirregola l-livell tal-
prezzijiet biex isiru sejħiet roaming 
internazzjonali skond il-kunsiderazzjonijiet 
imsemmija fuq huwa t-twaqqif fuq livell 
Komunitarju ta’ tariffi massimi kull minuta 
fuq il-livelli sew ta' l-imnut u sew ta' l-
ingrossa.

(15) L-aktar mekkaniżmu effettiv u 
proporzjonat biex jirregola l-livell tal-
prezzijiet biex isiru sejħiet roaming 
internazzjonali bil-leħen skond il-
kunsiderazzjonijiet imsemmija fuq huwa t-
twaqqif fuq livell Komunitarju ta’ tariffi 
massimi kull minuta fuq il-livelli sew ta' l-
imnut u sew ta' l-ingrossa. Għal servizzi bid-
data, meta titqies il-ħeffa fl-evoluzzjoni 
teknoloġika u l-irwol li dejjem qed jikber 
tas-servizz ta' messaġġ qasir (SMS) u tas-
servizz ta' messaġġ multimedjali, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-
Kummissjoni għandhom jikkontrollaw il-
prezzijiet bl-imnut u bl-ingrossa, inklużi t-
tariffi ta' l-SMS u ta' l-MMS, u 
jinkluduhom fir-reviżjoni futura tal-qafas 
leġiżlattiv fl-eventwalità li l-prezzijiet ma 
jonqsux. 

Emenda 3
PREMESSA 26

(26) Sabiex titjieb it-trasparenza tal-
prezzijiet bl-imnut biex wieħed jagħmel jew 
jirċievi sejħiet roaming fil-Komunità u 
sabiex il-klijenti roaming ikunu megħjuna 
jagħmlu deċiżjonijiet dwar l-użu tal-
mowbajls tagħhom meta jkunu msiefra, il-
fornituri tas-servizzi tat-telefonija mobbli 
għandhom jgħinu lill-klijenti roaming 
tagħhom jiksbu faċilment informazzjoni 
dwar it-tariffi roaming applikabbli għalihom 
fl-Istati Membri kkonċernati li jkunu qed 
iżuru, kull meta jitolbuha u bla ħlas. It-
trasparenza titlob ukoll li l-fornituri jagħtu 
tinformazzjoni dwar it-tariffi tar-roaming 
meta jsiru l-abbonamenti u li jagħtu wkoll 
lill-klijenti tagħhom aġġornamenti perjodiċi 
dwar it-tariffi tar-roaming kif ukoll meta 
jseħħu bidliet sostanzjali.

(26) Sabiex titjieb it-trasparenza tal-
prezzijiet bl-imnut biex wieħed jagħmel jew 
jirċievi sejħiet roaming fil-Komunità u 
sabiex il-klijenti roaming ikunu megħjuna 
jagħmlu deċiżjonijiet dwar l-użu tal-
mowbajls tagħhom meta jkunu msiefra, il-
fornituri tas-servizzi tat-telefonija mobbli 
għandhom jgħinu lill-klijenti roaming 
tagħhom jiksbu faċilment informazzjoni 
dwar l-eżistenza ta' ftehimiet ta' tmexxija 
bejn il-fornitur nazzjonali u l-fornitur tan-
netwerk li jkunu qed iżuru u dwar it-tariffi 
roaming applikabbli għalihom fl-Istati 
Membri kkonċernati li jkunu qed iżuru bla 
ħlas. Din l-informazzjoni għandha tinkludi 
t-tariffi biex wieħed iċempel u jirċievi 
telefonati fl-Istat Membru kkonċernat. It-
trasparenza titlob ukoll li l-fornituri jagħtu 
informazzjoni dwar it-tariffi tar-roaming 
meta jsiru l-abbonamenti u li jagħtu wkoll 
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lill-klijenti tagħhom aġġornamenti perjodiċi 
dwar it-tariffi tar-roaming kif ukoll meta 
jseħħu bidliet sostanzjali.

Emenda 4
PREMESSA 27

(27) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali li 
huma responsabbli għat-twettiq tal-kompiti 
skond il-qafas regolatorju ta’ l-2002 għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi għandhom 
ikollhom is-setgħat meħtieġa biex 
jissorveljaw u jinfurzaw l-obbligi f’dan ir-
Regolament fit-territorju tagħhom. 
Għandhom ukoll jimmonitorjaw żviluppi fl-
iprezzar tas-servizzi tal-leħen u d-data għall-
klijenti mobbli li jkunu qed jużaw ir-
roaming fil-Komunità, b’mod partikolari fir-
rigward ta’ l-ispejjeż speċifiċi marbuta mas-
sejħiet roaming li jsiru fir-reġjuni periferiċi 
tal-Komunità u l-ħtieġa li jiġi żgurat li dawn 
l-ispejjeż jistgħu jiġu rkuprati b’mod xieraq 
fuq is-suq bl-ingrossa. Għandhom jiżguraw 
ukoll li informazzjoni aġġornata dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-regolament tkun 
disponibbli għall-utenti tas-servizzi tat-
telefonija mobbli. 

(27) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali li 
huma responsabbli għat-twettiq tal-kompiti 
skond il-qafas regolatorju ta’ l-2002 għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi għandhom 
ikollhom is-setgħat meħtieġa biex 
jissorveljaw u jinfurzaw l-obbligi f’dan ir-
Regolament fit-territorju tagħhom. 
Għandhom ukoll jimmonitorjaw żviluppi fl-
iprezzar tas-servizzi tal-leħen u d-data għall-
klijenti mobbli li jkunu qed jużaw ir-
roaming fil-Komunità, b’mod partikolari fir-
rigward ta’ l-ispejjeż speċifiċi marbuta mas-
sejħiet roaming li jsiru fir-reġjuni periferiċi 
tal-Komunità u l-ħtieġa li jiġi żgurat li dawn 
l-ispejjeż jistgħu jiġu rkuprati b’mod xieraq 
fuq is-suq bl-ingrossa. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni r-riżultati 
ta' dan il-monitoraġġ kull sitt xhur ibda 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. Għandhom jiżguraw ukoll li 
informazzjoni aġġornata dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament tkun 
disponibbli għall-utenti tas-servizzi tat-
telefonija mobbli. 

Emenda 5
PREMESSA 31

(31) Dan ir-Regolament għandu jiġi rivedut 
mhux aktar tard minn sentejn wara d-dħul 
fis-seħħ tiegħu, sabiex ikun żgurat li jibqa’
meħtieġ u xieraq għall-kundizzjonijiet li 
jkun hemm f’dak iż-żmien fis-suq tal-
komunikazzjoni elettronika. 

(31) Dan ir-Regolament huwa mmirat 
sabiex jikkoreġi sitwazzjoni ta' nuqqas ta' 
funzjonament tas-suq permezz ta' l-
introduzzjoni ta' miżuri li immedjatament 
jerġgħu jiksbu kompetizzjoni effettiva li 
tagħti benefiċċji lill-konsumaturi. 
M'għandhux vokazzjoni permanenti u 
għaldaqstant għandu jiġi rivedut mhux aktar 
tard minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ 
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tiegħu, sabiex ikun żgurat li intervent legali 
li jirregola t-tariffi bl-ingrossa u bl-imnut
jibqa’ meħtieġ u xieraq għall-kundizzjonijiet 
li jkun hemm f’dak iż-żmien fis-suq tal-
komunikazzjoni elettronika u biex jeżamina 
jekk ir-Regolament għandux jiġi rrevokat 
jew sostitwit temporanjament b'miżura 
anqas ristrettiva. 

Emenda 6
PREMESSA 31 A (ġdida)

(31a) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament għandu jiġi pospost fir-rigward 
tal-Bulgarija u tar-Rumanija, minħabba 
riżultat pendenti ta' l-evalwazzjoni ta' l-
impatt relatat ma' dawn l-Istat Membri li 
ser jitwettaq mill-Kummissjoni.  F'kull każ, 
l-implimentazzjoni ta' kwalunkwe limitu 
fuq tariffi ta' roaming bl-ingrossa jew bl-
imnut għandha tiġi introdotta b'mod 
gradwali (permezz ta' glide path) għall-
Bulgarija u r-Rumanija.

Ġustifikazzjoni

Is-swieq fil-Bulgarija u r-Rumanija għadhom mhumiex maturi biżżejjed u għandhom bżonn 
investimenti vitali fit-titjib tan-netwerk. Għaldaqstant huwa essenzjali li jkun hemm analiżi ta' 
l-impatt speċifiku fuq dawn iż-żewġ Stati Membri ġodda qabel ma ssir l-implimentazzjoni tar-
Regolamenti Roaming. 

Emenda 7
ARTIKOLU 1, PARAGRAFU -1 (ġdid)

-1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
biex tiżdied it-trasparenza fil-prezzijiet u 
biex titjieb l-għotja ta' informazzjoni lill-
konsumaturi dwar it-tariffi tas-servizzi 
roaming internazzjonali. 

Ġustifikazzjoni

Fost l-iskopijiet tar-regolament għandu jkun hemm dak li jistabbilixxi regoli biex tiżdied it-
trasparenza tal-prezzijiet u biex titjieb l-għotja ta' informazzjoni lill-konsumaturi dwar it-
tariffi tas-servizzi roaming internazzjonali.
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Emenda 8
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 2, PUNTI (E A) U (E B) (ġodda)

(ea) "il-klijenti roaming ġodda" jiġifieri 
dawk il-klijenti msemmija f'punt (e) li, 
wara li l-obbligi skond l-Artikolu 4 ġew fis-
seħħ, (i) iffirmaw għall-ewwel darba, (ii) 
iffirmaw kuntratt ma' fornitur nazzjonali 
ġdid, jew (iii) xtraw mudell ta' identità ta' 
abbonat bi ħlas minn qabel (SIM)-card;
(eb) "il-klijenti roaming eżistenti" jiġifieri 
l-klijenti roaming imsemmija f'punt (e) li 
ma jaqgħux taħt l-iskop tad-definizzjoni 
mniżżla f'punt (ea) jew klijenti roaming 
ġodda li għażlu li jibqgħu barra mit-tariffa 
ta' ħarsien tal-konsumatur li jipprovdi 
għaliha l-Artikolu 4. 

Ġustifikazzjoni

L-emenda tintroduċi definizzjonijiet għall-'klijenti ġodda roaming' u għall-'klijenti roaming 
eżistenti.' 

Emenda 9
ARTIKOLU 3, TITOLU

Tariffi bl-ingrossa biex isiru sejħiet roaming 
regolati

Tariffi bl-ingrossa għal sejħiet roaming 
regolati

Ġustifikazzjoni

Il-limitu separat għal sejħiet lokali u sejħiet oħra se joħloq konfużjoni kbira. Għaldaqstant 
ikun aħjar limitu uniku ogħla, ugwali għar-rata medja ppubblikata tat-terminazzjoni mobbli 
skond l-Artikolu 10(3) immoltiplikat b'fattur ta' 3.0. 

Emenda 10
ARTIKOLU 4

Tariffi bl-imnut biex isiru sejħiet roaming 
regolati

Tariffi bl-imnut għal sejħiet roaming regolati

Soġġett għall-Artikolu 5, it-tariffa totali bl-
imnut, eskluża l-VAT, li l-fornitur 
nazzjonali jista’ jżomm lill-kijient roaming 
tiegħu sabiex jingħata sejħa roaming 
irregolata m’għandhiex taqbeż 130% tat-
tariffa bl-ingrossa massima applikabbli għal 
dik is-sejħa kif stabbiliti skond l-Anness I. 
Il-limiti tat-tariffa f’dan l-Artiklu għandhom 

Soġġett għall-Artikolu 5, it-tariffa medja bl-
imnut, eskluża l-VAT, li l-fornitur 
nazzjonali jista’ jżomm lill-kijient roaming 
tiegħu sabiex jagħmel jew jirċievi sejħa 
roaming irregolata m’għandhiex taqbeż 
150% tat-tariffa bl-ingrossa massima
applikabbli għal dik is-sejħa kif stabbiliti 
skond l-Anness I. Il-limiti tat-tariffa f’dan l-
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jinkludu kull element fiss marbut ma’ l-għoti 
ta’ sejħiet roaming irregeolati, inkluż tariffi 
biex tinbeda s-sejħa u ħlasijiet opt-in. 

Artiklu għandhom jinkludu kull element fiss 
marbut ma’ l-għoti ta’ sejħiet roaming 
irregolati, inkluż tariffi biex tinbeda s-sejħa 
u ħlasijiet opt-in. 

Ġustifikazzjoni

L-ogħla limiti proposti fuq il-prezzijiet bl-imnut tat-tariffi tas-sejħiet huma baxxi wisq u ma 
jħallu l-edba wisa' għal kompetizzjoni kreattiva fost tipi differenti ta' operaturi u servizzi. 
Għaldaqstant huwa neċessarju li jinħoloq limitu ta' prezz bl-imnut medju uniku u ogħla, 
b'limitu ta' prezz massimu għal sejħiet individwali, sabiex ikun hemm aktar flessibilità għall-
opertaturi u b'hekk servizzi aħjar għall-konsumaturi.   

Emenda 11
ARTIKOLU 4 A (ġdid)

Artikolu 4a
Tariffa ta' ħarsien tal-konsumatur 

1. Il-fornituri nazzjonali għandu jkollhom 
l-obbligu li jipprovdu lill-konsumaturi 
roaming kollha, b'mod ċar u trasparenti, 
tariffa ta' ħarsien tal-konsumatur li 
tikkonforma mal-paragrafu 2.
2. It-tariffa bl-imnut għal kull minuta 
(eskluża l-VAT), li l-fornitur nazzjonali 
jista' jżomm lill-konsumaturi roaming għal 
sejħiet roaming m'għandiex taqbeż 0.50 
EUR għal sejħiet magħmula u 0.25 EUR 
għal sejħiet li jirċievu.  
3. Il-klijenti roaming eżistenti għandhom 
ikunu jistgħu jaqilbu għat-tariffa ta' 
ħarsien tal-konsumatur. Il-bidla għandha 
tkun b'xejn u m'għandiex tkun soġġetta 
għal kundizzjonijiet u restrizzjonijiet li 
jagħmlu parti minn elementi ta' 
abbonament eżistenti 
4. It-tariffa ta' ħarsien tal-konsumatur 
għandha tiġi offruta awtomatikament lill-
klijenti roaming ġodda li jieħdu 
abbonament, sakemm ma' jagħżlux 
deliberatament tariffa oħra. F'każ li 
konsumatur roaming ġdid jagħżel 
deliberatament tariffa oħra, il-klijent 
għandu jkun liberu li jerġa' lura għat-
tariffa ta' ħarsien tal-konsumatur fi żmien 
massimu ta' 6 xhur, filwaqt li jżomm l-
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elementi l-oħra ta' l-abbonament. 
5. Il-limiti ta' tariffi f'dan l-Artikolu 
għandhom jinkludu kwalunkwe elementi 
fissi assoċjati ma' l-għotja ta' sejħiet 
roaming regolati, bħal tariffi biex tinbeda 
s-sejħa u ħlasijiet opt-in.

Emenda 12
ARTIKOLU 6

Artikolu 6 imħassra 
Tariffi bl-imnut biex wieħed jirċievi sejħiet 

waqt li juża r-roaming fil-Komunità
It-tariffa totali bl-imnut, eskluża l-VAT, li 
fornitur nazzjonali jista’ jżomm lill-klijent 
roaming tiegħu fir-rigward ta’ meta l-
klijent jirċievi sejħiet bit-telfonija bil-leħen 
waqt li jsejjaħ netwerk permezz tar-
roaming m’għandhiex taqbeż, fuq bażi ta' 
kull minuta, 130% tar-rata medja ta' 
terminazzjoni mobbli ppubblikata skond l-
Artikolu 10(3). Il-limiti tat-tariffi f'dan l-
Artikolu għandhom jinkludu kull element 
fiss marbut ma’ l-għotja ta’ sejħiet roaming 
irregolati, bħal tariffi ta’ darba jew ħlasijiet 
opt-in.

Emenda 13
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
lill-klijent roaming tiegħu fuq talba 
informazzjoni personalizzata ta' l-iprezzar 
dwar it-tariffi għall-bejgħ bl-imnut li 
japplikaw biex dak il-klijent iċempel jew 
jirċievi telefonati fl-Istat Membru miżjur.

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
awtomatikament lill-klijent roaming tiegħu 
informazzjoni personalizzata ta' l-ipprezzar
dwar it-tariffi għall-bejgħ bl-imnut u dwar l-
eżistenza ta' ftehimiet ta' tmexxija ma' 
fornituri tas-servizz tat-telefonija mobbli 
oħra li japplikaw biex dak il-klijent iċempel 
u jirċievi telefonati fl-Istat Membru miżjur. 

Ġustifikazzjoni

Biex jitjiebu t-trasparenza u l-kompetizzjoni, il-klijent għandu jkun infurmat dwar it-tariffi bl-
imnut u dwar l-eżistenza ta' ftehimiet ta' tmexxija bejn il-fornitur nazzjonali u l-fornituri tan-
netwerks imsejħa sabiex jagħmel għażla bbażata fuq informazzjoni kompleta.  
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Emenda 14
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2

2. Il-klijent jista’ jagħżel li jagħmel din it-
talba permzz ta’ telefonata bil-mowbajl jew 
billi jibgħat SMS (Short Message Service), 
f’kull każ lil numru li jipprovdi l-fornitur 
nazzjonali għal dan il-għan, u jista’ jagħżel 
li jirċievi l-informazzjoni jew waqt dik is-
sejħa jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-aħħar 
mingħajr dewmien bla bżonn).

2. Il-klijent roaming għandu jirċievi l-
informazzjoni mniżżla fil-paragrafu 1 
permezz ta' telefonata bil-mowbajl jew 
b'SMS. Il-fornituri kollha tas-servizz tat-
tefefonija mobbli li qed joperaw fil-pajjiż 
miżjur li għandhom ftehimiet ta' tmexxija 
mal-fornitur nazzjonali għandhom 
jipprovdu l-informazzjoni fi żmien siegħa 
wara d-daħla tal-klijent fl-Istat Membru 
miżjur. 

Emenda 15
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 3 A (ġdid)

3a. Il-klijent jista' jitlob li jinterrompi s-
servizz ta' informazzjoni bla ħlas meta jrid.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati messaġġi mhux mitluba, b'mod partikolari għall-klijenti li jaqsmu l-fruntieri, 
għandu jkun hemm possibiltà li wieħed jagħżel sistema volontarja 'pull system' meta jrid.

Emenda 16
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 1 A

1a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħmlu pubblikament 
disponibbli informazzjoni aġġornata li 
għandha x’taqsam ma’ l-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament; dan għandu jsir b’mod 
li jippermetti lill-partijiet interessati 
jkollhom aċċess faċli għal dik l-
informazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati tal-proċedura tal-monitoraġġ u tal-viġilanza, kif imniżżel f'paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu għandhom ikunu trasparenti u pubbliċi, sabiex il-partijiet interessati u l-konsumaturi 
jkunu jistgħu jinżammu infurmati. 

Emenda 17
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6
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6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni tal-leħen u tad-data, inkluż 
SMS (Short Message Service) u MMS 
(Multimedia Messaging Service), b’mod 
partikolari fir-reġjuni periferiċi tal-
Komunità, u għandhom jikkomunikaw ir-
riżultati ta’ dan il-monitoraġġ lill-
Kummissjoni meta din titlob għalihom.

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ roaming 
tal-leħen, b’mod partikolari fir-reġjuni 
periferiċi tal-Komunità, u għandhom 
jikkomunikaw ir-riżultati ta’ dan il-
monitoraġġ lill-Kummissjoni kull sitt xhur 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat passaġġ mgħaġġel għal dan ir-regolament ir-roaming tad-data m'għandux 
jiġi inkluż direttament f'dan ir-regolament.  Madankollu, jibqa' importanti li r-regolaturi 
nazzjonali u l-Kummissjoni jimmonitorjaw l-ispejjeż tar-roaming f'dan il-qasam, jevalwaw ir-
riżultati u jressqu 'l quddiem regolamenti korrispondenti jekk iqisuhom neċessarji. Il-post 
xieraq għal din hija fir-'Review' Artikolu 12 - ara l-emendi l-oħra. 

Emenda 18
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 5

5. L-impriżi soġġetti għar-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jiżguraw li kull 
bidla għat-tariffi tagħhom li hija meħtieġa 
biex tiżgura l-konformità ma’ l-Artikoli 3, 4 
u 6 tidħol fis-seħħ fi żmien xahrejn minn 
kull pubblikazzjoni skond il-paragrafi 
preċedenti ta’ dan l-Artikolu.

5. L-impriżi soġġetti għar-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jiżguraw li kull 
bidla għat-tariffi tagħhom li hija meħtieġa 
biex tiżgura l-konformità ma’ l-Artikoli 3 u 
4 tidħol fis-seħħ fi żmien xahrejn minn kull 
pubblikazzjoni skond il-paragrafi preċedenti 
ta’ dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

L-ogħla limiti proposti fuq il-prezzijiet bl-imnut tat-tariffi tas-sejħiet huma baxxi wisq u ma 
jħallu l-edba wisa' għal kompetizzjoni kreattiva fost tipi differenti ta' operaturi u servizzi. 
Għaldaqstant huwa neċessarju li jinħoloq limitu ta' prezz bl-imnut medju uniku u ogħla, 
b'limitu ta' prezz massimu għal sejħiet individwali, sabiex ikun hemm aktar flessibilità għall-
opertaturi u b'hekk servizzi aħjar għall-konsumaturi.  

Emenda 19
ARTIKOLU 11 A (ġdid)

Artikolu 11a
Servizzi tad-data

1. L-Awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi tal-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-
għotja lill-konsumaturi roaming ta' 
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trasferimenti data, SMS u MMS, inklużi l-
ġbir ta' informazzjoni dwar il-prezzijiet 
medji tal-bejgħ bl-ingrossa tar-roaming 
internazzjonali li jżommu operaturi mobbli 
oħra fil-Komunità u għandhom 
jikkomunikaw ir-riżultati ta' dan il-
monitoraġġ lill-Kummissjoni fi żmien 12 -il 
xhar mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament u wara, fuq talba.
2. Fuq il-bażi tad-data speċifikata 
f'paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha fi 
żmien 18- il xhar mid-dħul fis-seħħ tar-
Regolament, tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill b'analiżi tal-
prezzijiet bl-ingrossa għal roaming 
internazzjonali bid-data fil-Komunità. Jekk 
il-prezzijiet bl-ingrossa għal roaming 
internazzjonali bid-data ma jonqsux sal-
livelli proporzjonati mar-roaming bil-leħen 
wara d-dhul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tevalwa l-bżonn ta' regolament biex 
jitnaqqsu l-prezzijiet bl-ingrossa għal-
għotja ta' sevizzi tal-komunikazzjoni bid-
data lill-klijenti roaming, u għandha 
tipproponi regolament xieraq jekk dan ikun 
neċessarju. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat passaġġ mgħaġġel għal dan ir-regolament ir-roaming tad-data m'għandux 
jiġi inkluż direttament f'dan ir-regolament.  Madankollu, jibqa' importanti li r-regolaturi 
nazzjonali u l-Kummissjoni jimmonitorjaw l-ispejjeż tar-roaming f'dan il-qasam, jevalwaw ir-
riżultati u jressqu 'l quddiem regolamenti korrispondenti jekk iqisuhom neċessarji.

Emenda 20
ARTIKOLU 12

Il-Kummissjoni għanda tirrevedi t-tħaddim 
ta’ dan ir-Regolament u tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lil-Kunsill mhux aktar 
minn sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
tar-Regolament. Fir-rapport tagħha, il-
Kummissjoni għandha tinkludi r-raġunament 
tagħha dwar il-ħtieġa kontinwata tar-
regolazzjoni jew il-possibiltà tar-revoka 
tagħha fid-dawl ta' l-iżviluppi fis-suq u fir-

Il-Kummissjoni għanda tirrevedi t-tħaddim 
ta’ dan ir-Regolament u tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lil-Kunsill mhux aktar 
minn sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
tar-Regolament. Fir-rapport tagħha, il-
Kummissjoni għandha tinkludi r-raġunament 
tagħha dwar il-ħtieġa kontinwata tar-
regolazzjoni jew is-sostituzzjoni temporanja 
tagħha b'intervent anqas ristrettiv fid-dawl 
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rigward tal-kompetizzjoni. Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni tista' titlob 
informazzjoni lill-Istati Membri, li għandha 
tingħata mingħajr dewmien żejjed.

ta' l-iżviluppi fis-suq u fir-rigward tal-
kompetizzjoni, b'mod partikolari l-impatt 
ekonomiku fuq l-operaturi żgħar u 
indipendenti u l-kompetittività tagħhom, kif 
ukoll fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni 
msemmi fl-Artikolu 11a dwar it-tariffi tas-
servizzi roaming bit-data.

Emenda 21
ARTIKOLU 16A (ġdid)

Artikolu 16a
Deroga

Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
m'għandhomx japplikaw għall-Bulgarija u 
għar-Rumanija.
Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
iżviluppi kollha marbutin mal-prezzijiet bl-
ingrossa u bl-imnut għall-għotja ta' sevizzi 
roaming tal-komunikazzjoni bil-leħen minn 
operaturi nazzjonali fil-Bulgarija u fir-
Rumanija u tipprepara evalwazzjoni ta' l-
impatt mhux aktar tard minn sentejn wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Is-swieq fil-Bulgarija u r-Rumanija għadhom mhumiex maturi biżżejjed u għandhom bżonn 
investimenti vitali fit-titjib tan-netwerk. Għaldaqstant huwa essenzjali li jkun hemm analiżi ta' 
l-impatt speċifiku fuq dawn iż-żewġ Stati Membri ġodda qabel ma ssir l-implimentazzjoni tar-
Regolamenti Roaming.

Emenda 22
ANNESS I

It-tariffi totali bl-ingrossa li l-operatur tan-
netwerk imsejjaħ jista' jżomm lill-operatur 
tan-netwerk nazzjonali tal-klijent roaming 
biex jagħmel sejħa roaming regolata li 
toriġina fuq dak in-netwerk imsejjaħ 
m’għandhiex taqbeż, fuq bażi ta’ kull 
minuta, ammont ugwali għar-rata medja tat-
terminazzjoni mobbli ppubblikata skond l-
Artikolu 10(3) mmoltiplikata:

It-tariffi totali bl-ingrossa li l-operatur tan-
netwerk imsejjaħ jista' jżomm lill-operatur 
tan-netwerk nazzjonali tal-klijent roaming 
biex jagħmel sejħa roaming regolata li 
toriġina fuq dak in-netwerk imsejjaħ 
m’għandhiex taqbeż, fuq bażi ta’ kull 
minuta, ammont ugwali għar-rata medja tat-
terminazzjoni mobbli ppubblikata skond l-
Artikolu 10(3) mmoltiplikata b'fattur ta' 
tnejn u nofs.
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a) b’fattur ta’ tnejn, fil-każ ta’ sejħa 
roaming regolata lil numru assenjat lil 
netwerk telefoniku pubbliku fl-Istat 
Membru fejn jinsab in-netwerk imsejjaħ; 
jew
b) b’fattur ta’ tlieta, fil-każ ta’ sejħa 
roaming regolata lil numru assenjat lil 
netwerk telefoniku pubbliku fi Stat 
Membru għajr dak fejn jinsab in-netwerk 
imsejjaħ.
Il-limiti tat-tariffi f’dan l-Anness 
għandhom jinkludu kull element fiss, bħal 
mhuma t-tariffi biex tinbeda s-sejħa.

Ġustifikazzjoni
L-ogħla limiti proposti fuq tariffi bl-ingrossa huma baxxi wisq u jista' jkollhom effetti 
negattivi serji fuq l-operaturi speċjalment f'pajjiżi turistiċi. Barra minn hekk, il-limitu separat 
għal sejħiet lokali u sejħiet oħra se toħloq konfużjoni kbira. Għaldaqstant ikun aħjar limitu 
uniku ogħla, ugwali għar-rata medja ppubblikata tat-terminazzjoni mobbli skond l-Artikolu 
10(3) immoltiplikat b'fattur ta' 3.0.
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