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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Infrastruttura tat-telekomunikazzjoni kompetittiva u effiċjenti hija importanti għall-
kompetittività ta’ l-UE. Fl-2003, ħames direttivi qafas daħlu fis-seħħ u fl-2002 deċiżjoni tal-
Kummissjoni stabbilixxiet il-Grupp tar-Regolaturi Ewropew (ERG) sabiex ikun stabbilit suq 
wieħed tal-komunikazzjonijiet elettroniċi li jiffunzjona. Fl-2006, il-Kummissjoni rrappurtat 
dwar il-funzjonament tad-direttivi u nediet konsultazzjoni pubblika. Ġie konkluż li kien 
hemm nuqqas ta’ konsistenza fl-applikazzjoni tar-regoli ta’ l-UE u li r-regolamentazzjoni 
frammentarja kienet problema.

Bħala riżultat ta’ din l-evalwazzjoni, tressaq pakkett ġdid ta’ proposti li jirrevedu l-qafas tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u li jipproponu t-twaqqif ta’ Awtorità tas-Suq Ewropew tat-
Telekomunikazzjonijiet Elettroniċi (EECMA) biex tieħu post l-ERG, u tkun inkluża l-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerk u ta’ l-Informazzjoni (ENISA).

Peress li l-mandat ta’ l-ENISA ser jiskadi fl-aħħar tas-sena 2009 sakemm dan il-mandat ma 
jiġix estiż, il-Kummissjoni ħasset li jkun utli li l-ambitu ta’ l-ENISA jiġi inkluż fil-proposta l-
ġdida tagħha, u b’hekk ikun integrat il-monitoraġġ ta’ kwistjonijiet ta’ sigurtà tan-netwerk fl-
awtorità l-ġdida.

Skond id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-ERG, dan jista’ jadotta r-regoli ta’ 
proċedura tiegħu b’kunsens jew b’maġġoranza ta’ żewġ terzi f’każ li ma jintlaħaqx kunsens.
Skond il-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-EECMA, fil-prattika l-
approċċ fl-ERG huwa li normalment jirrikjedi li s-27 regolatur kollha jaqblu.

Ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom jemmen li l-estensjoni tas-setgħat ta' l-ERG tkun ta' 
benefiċċju, għaliex b'hekk isir l-aħjar użu mill-għarfien espert tagħha, b'mod partikulari billi 
din tingħata r-responsabilità li taħdem għall-konverġenza regolatorja u għall-istabbiliment ta' 
forma definittiva ta' votazzjoni b’maġġoranza biex ikun hemm iktar setgħa ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet, konsistenza u koerenza. Mhux ċar jekk dan jistax isir biss billi tinħoloq l-
EECMA fil-forma proposta, u jekk hix xierqa l-inkorporazzjoni tal-funzjonijiet ta' l-ENISA u 
ta' korpi oħra. Hemm ħtieġa li l-ERG jew korp bħall-EECMA jikseb bażi legali li tmur lilhinn 
mill-konfini limitati tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-2002, iżda t-tibdil li jiġi magħha fl-
istruttura u r-responsabilitajiet huma sostanzjali u jkopru aspetti li qegħdin ikunu ġestiti 
b’mod sodisfaċenti bl-arranġamenti attwali. Għalhekk jeħtieġ ikun analizzat jekk l-approċċ 
tal-Kummissjoni huwiex proporzjonat u jestendix f’oqsma li għandhom ikunu responsabilità 
ta’ l-Istati Membri.

Ir-regolaturi għandhom ikunu dawk li jilqgħu l-isfidi ewlenin fir-rigward ta’ applikazzjoni 
iktar konsistenti tar-regoli eżistenti kif ukoll ta’ l-implimentazzjoni tar-regolament il-ġdid li 
huma meqjusa neċessarji għall-ħidma lejn suq komuni tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. L-
istruttura ‘standard’ ta’ l-Aġenzija kif ipproponietha l-Kummissjoni m’hijiex meqjusa 
sodisfaċenti. B’mod partikulari, jeħtieġ li tagħti rendikont u tirrispondi iktar lill-Parlament 
sabiex ikunu bbilanċjati l-interessi tal-Kummissjoni u ta’ l-Istati Membri. Saret 
rakkomandazzjoni li tissuġġerixxi li l-entità tkun stabbilita skond l-Artikolu 95, li diġà huwa 
bażi għal dan ir-regolament. F’dan il-kuntest, tajjeb li tinġibed l-attenzjoni għas-sentenza ta’ l-
Awla Magna tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tat-2 ta’ Mejju 2006 fil-Każ C-217/04 ir-Renju 
Unit vs il-Parlament u l-Kunsill, li fiha ddikkjara li:
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" xejn fil-kliem ta’ l-Artikolu 95 KE ma jimplika li d-destinatarji tal-miżuri adottati mil-
Leġiżlatur Komunitarju fuq il-bażi tad-dispożizzjoni jistgħu jkunu biss l-Istati Membri. Il-
Leġiżlatur jista’ jqis li huwa meħtieġ li jiġi pprovdut it-twaqqif ta’ korp Komunitarju 
responsabbli li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-proċess ta’ armonizzazzjoni".

L-istruttura ta’ l-Aġenzija kif ipproponietha l-Kummissjoni tqanqal iktar tħassib fir-rigward 
tal-possibilità ta’ kompromess tal-Bord tar-Regolaturi mill-Bord Amministrattiv. Huwa 
importanti li jekk hemm xi tip ta’ Bord jew Korp Eżekuttiv, dan għandu jinħatar b’mod 
indipendenti mill-Kummissjoni, peress li dan ser ikun qiegħed jagħti pariri lill-Kummissjoni.
Għalhekk, ġie rrakkomandat li mhux biss l-Istati Membri u l-Kummissjoni, iżda anki l-
Parlament għandu jiġi involut fil-ħatra tad-Direttur jew ta’ kwalunkwe Bord jew Korp 
Eżekuttiv.  

Sabiex tkun iggarantita l-indipendenza tal-Korp, li hija meħtieġa sabiex il-parir tiegħu 
jingħata iktar saħħa u konsegwenza li jeħtieġ iwettaq fir-rigward ta’ l-implimentazzjoni tar-
regolament fl-Istati Membri, l-istaff amministrattiv tal-Korp għandu jkun iffinanzjat b’mod 
komuni mill-Istati Membri. Dan huwa ta’ importanza kbira jekk il-korp irid ikun indipendenti 
mill-Kummissjoni. Madankollu, il-Kummissjoni jista’ jkollha s-setgħa li tlaqqa’ l-korp barra 
mil-laqgħat regolari, f’każijiet urġenti.

Jeħtieġ ikun stabbilit qafas ċar tad-deċiżjonijiet meħuda mill-korp regolatorju Ewropew 
permezz tal-proċess ta’ konverġenza regolatorja u rakkomandazzjonijiet futuri, li kollha 
għandhom ikunu suġġetti għall-iskrutinju tal-Parlament.

L-ENISA, li għandha ambitu limitat wisq biex tkopri l-aspetti kollha tas-sigurtà fil-
komunikazzjonijiet elettroniċi, m’għandhiex tiġi mibdula b’Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-
Netwerks u bi Grupp Permanenti tal-Partijiet Interessati kif propost. Sabiex ikun iggarantit 
approċċ Ewropew komuni għas-sigurtà tan-netwerks tagħna u għall-attentati li dejjem 
qegħdin jiżdiedu, grupp ta’ partijiet interessati separat jew aġenzija separata għandha 
titwaqqaf taħt id-DĠ JLS biex tkopri wkoll kwistjonijiet bħalma hi l-kriminalità ċibernetika 
(cyber-crime) li dejjem qed tiżdied. Dan il-grupp jew korp għandu jkollu siġġu permanenti fil-
bord tal-korp regolatorju Ewropew, b’hekk ikun qiegħed jipprovdi rabta kostanti bejn ir-
regolament tas-suq u s-sigurtà u jipprovdi tagħrif u pariri lill-Awtorità u lill-Parlament, 
għalkemm ġie rrikonoxxut il-fatt li l-indipendenza regolatorja jeħtieġ tingħata attenzjoni.

Ġie propost ukoll li EECMA u l-korp regolatorju Ewropew għandhom jagħtu pariri lill-
Kummissjoni rigward l-eżerċizzju ta’ setgħat relatati ma’ l-għażla ta’ l-ispektrum, jieħdu post 
il-Grupp dwar il-Politika ta’ l-Ispektrum tar-Radju (RSPG) li huwa l-konsulent eżistenti tal-
Kummissjoni fir-rigward tal-politika ta’ l-ispektrum tar-radju.  M’huwiex meqjus bħala 
meħtieġ li l-Kummissjoni tingħata neċessarjament tali setgħat ta’ l-għażla ta’ l-ispektrum, 
imma f’kull każ l-Awtorità mhux ser tkun il-korp ta’ konsulenza xieraq peress li ħafna mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali li jiffurmawha, m’għandhomx responsabilitajiet ta’ l-
ispektrum u għalhekk l-esperjenza meħtieġa. L-ispektrum għandu jitħalla f’idejn l-RSPG.

EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 
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ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (KE) Nru 460/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-10 
ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-
Informazzjoni (minn hawn 'il quddiem 
insejjaħ “ir-Regolament ENISA”) 
stabbilixxa l-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni 
(ENISA) fl-2004 għal perjodu ta' ħames 
snin, bil-għan li tkun tiżgura livell għoli u 
effettiv ta' sigurtà tan-netwerks u ta' l-
informazzjoni fi ħdan il-Komunità, sabiex 
tiġi żviluppata kultura ta' sigurtà tan-
netwerks u ta' l-informazzjoni għall-ġid 
taċ-ċittadini, il-konsumaturi, l-intrapriżi u 
l-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku ta' 
l-Unjoni Ewropea, u b'hekk 
tikkontribwixxi għall-funzjonament bla 
xkiel tas-suq intern.

(3) Ir-Regolament (KE) Nru 460/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-10 
ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u 
l-Informazzjoni (minn hawn 'il quddiem 
insejjaħ “ir-Regolament ENISA”) 
stabbilixxa l-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni 
(ENISA) fl-2004 għal perjodu ta' ħames 
snin, bl-għan jkun żgurat livell għoli u 
effettiv ta' sigurtà tan-netwerks u ta' l-
informazzjoni fi ħdan il-Komunità, sabiex 
tiġi żviluppata kultura ta' sigurtà tan-
netwerks u ta' l-informazzjoni għall-ġid 
taċ-ċittadini, il-konsumaturi, l-intrapriżi u 
l-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku 
ta' l-Unjoni Ewropea, u b'hekk jingħata 
kontribut għall-funzjonament bla xkiel 
tas-suq intern. Dan ir-Regolament ma 
jaffettwax ir-Regolament (KE) Nru 
460/2004, li għandu jkun rivedut skond 
id-dispożizzjonijiet rilevanti tiegħu. 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fl-istess ħin, ġew identifikati numru 
ta’ problemi, li jinkludu, b’mod partikolari, 
kwistjonijiet relatati ma’ l-istruttura 
organizattiva tagħha, it-taħlita ta’ ħiliet u d-
daqs ta’ l-istaff operattiv tagħha, u 

(11) Fl-istess ħin, ġew identifikati numru 
ta’ problemi, li jinkludu, b’mod partikolari, 
kwistjonijiet relatati ma’ l-istruttura 
organizattiva tagħha, it-taħlita ta’ ħiliet u d-
daqs ta’ l-istaff operattiv tagħha, u 
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diffikultajiet loġistiċi. Il-funzjonijiet 
ewlenin ta’ l-ENISA għandhom jevolvu
b'tali mod li jiffurmaw element ta' qofol ta' 
l-Awtorità li abbażi ta' identifikazzjoni 
aktar ċara ta' l-għanijiet u tal-kompiti, 
għandha iiżgura li dawk l-għanijiet u 
dawk il-kompiti jistgħu jiġu sodisfatti 
b’mod aktar effiċjenti, iffokat u effettiv fl-
infiq, li jkun konsistenti mal-prinċipji ta’ 
regolamentazzjoni aħjar, minn awtorità 
waħda b’kompetenza fuq kwistjonijiet li 
jaqgħu fil-qafas regolatorju ta’ l-UE tan-
netwerks u tas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

diffikultajiet loġistiċi. Il-funzjonijiet 
ewlenin ta’ l-ENISA għandhom jevolvu 
b'tali mod li jiffurmaw element ta' qofol 
tar-regolament dwar il-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, li, abbażi ta' identifikazzjoni 
aktar ċara ta' l-għanijiet u tal-kompiti, 
għandu jiżgura li dawk l-għanijiet u dawk 
il-kompiti jistgħu jiġu sodisfatti b’mod 
aktar effiċjenti, iffokat u effettiv fl-infiq, li 
jkun konsistenti mal-prinċipji ta’ 
regolamentazzjoni aħjar, minn entità 
separata affiljata kemm mad-Direttorat 
Ġenerali tas- Soċjetà ta’ l-Informatika u 
l-Midja u kemm mad-Direttorat Ġenerali 
Ġustizzja, Libertà u Sigurtà b’kompetenza 
fuq kwistjonijiet li jaqgħu fil-qafas 
regolatorju ta’ l-UE tan-netwerks u tas-
servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
u kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tan-
netwerk u l-informazzjoni u l-kriminalità 
ċibernetika (cyber-crime).

Ġustifikazzjoni

Il-mandat ta’ l-ENISA jiskadi fl-2009 u sakemm korp ieħor ma jiħux ir-responsabilità tax-
xogħol attwali tagħha, is-sigurtà tan-Netwerk Ewropew u ta’ l-Informazzjoni ma tistax tkun 
issorveljata u ttrattata b’mod adegwat. Peress li l-ambitu preżenti ta’ l-ENISA huwa limitat 
wisq biex ikopri, pereżempju, il-kriminalità ċibernetika fir-rigward tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u peress li m’huwiex ċar jekk dan għandux ikun żgurat kieku l-ENISA ssir parti 
mill-EECMA, huwa meħtieġ approċċ integrat bejn regolament u sigurtà.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Dan jitlob l-istabbiliment ta’ entità 
Komunitarja ġdida, l-Awtorità tas-Suq 
Ewropew tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi (minn hawn ’il quddiem 
imsejjaħ l-“Awtorità”). L-Awtorità 
għandha tagħmel kontribut effettiv biex 
tavvanza l-proċess ta’ l-ikkompletar tas-
suq intern permezz ta' l-assistenza tagħha 
lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 

(12) Dan jitlob l-istabbiliment ta’ entità 
Komunitarja indipendenti ġdida, ibbażata 
fuq Grupp ta' Regolaturi Ewropej (ERG) 
imsaħħaħ (minn hawn ’il quddiem 
imsejjaħ l-“Awtorità”). L-Awtorità 
għandha tagħmel kontribut effettiv biex 
tavvanza l-proċess ta’ l-ikkompletar tas-
suq intern permezz ta' l-assistenza tagħha 
lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
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regolatorji nazzjonali. Din tkun topera 
bħala punt ta’ referenza u tistabbilixxi 
kunfidenza minħabba l-indipendenza 
tagħha, il-kwalità tal-pariri li tagħti u l-
informazzjoni li xxerred, it-trasparenza tal-
proċeduri tagħha u l-metodi ta’ ħidma, u d-
diliġenza tagħha fit-twettiq tal-kompiti 
assenjati lilha.

regolatorji nazzjonali. Din tkun topera 
bħala punt ta’ referenza u tistabbilixxi 
kunfidenza minħabba l-indipendenza 
tagħha, il-kwalità tal-pariri li tagħti u l-
informazzjoni li xxerred, it-trasparenza tal-
proċeduri tagħha u l-metodi ta’ ħidma, u d-
diliġenza tagħha fit-twettiq tal-kompiti 
assenjati lilha.

Ġustifikazzjoni

Peress li hemm ix-xewqa li kemm l-ERG imsaħħaħ kif ukoll il-BERT ikunu finanzjarjament 
indipendenti mill-Kummissjoni, din ix-xewqa għandha tkun riflessa f'isem differenti għall-
korp.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 23 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-Kummissjoni rrikonoxxiet in-
natura globali u transkonfinali tas-suq 
tat-telekomunikazzjonijiet globali, meta 
nnutat li dan is-suq huwa differenti mis-
servizzi tat-telekomunikazzjoni pprovduti 
sempliċiment fuq bażi nazzjonali u li 
hemm suq wieħed għas-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet globali (GTS) 
kollha li jeħtieġ jintgħaraf minn servizzi 
tat-telekomunikazzjoni li huma biss 
nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Is-swieq tal-GTS għandhom kuntratti magħmula fuq l-ordni li jiġu nnegozjati għal 
soluzzjonijiet li jinvolvu ħafna pajjiżi u l-arranġamenti għal kwistjonijiet bħal dawn m’humiex 
speċifiċi għal kwalunkwe pajjiż wieħed jew ġeografija waħda.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-Awtorità għandha taġixxi bħala 
ċentru ta’ għarfien espert fuq il-livell 
Ewropew dwar kwistjonijiet ta’ sigurtà tan-
netwerks u ta’ l-informazzjoni, fejn 
tipprovdi gwida u pariri lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kummissjoni jew lill-
entitajiet kompetenti maħtura mill-Istati 
Membri. Is-sigurtà u s-saħħa tan-netwerks 
tal-komunikazzjonijiet u tas-sistemi ta' 
informazzjoni għadhom tħassib primarju 
għas-soċjetà u jikkostitwixxi element 
ewlieni fil-qafas regolatorju ta' l-UE għan-
netwerks u s-servizz tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Hemm ir-riskju li l-
funzjonament bla xkiel tas-suq intern 
jiddgħajjef minħabba applikazzjoni 
eteroġenja tad-dispożizzjonijiet relatati 
mas-sigurtà kif stabbiliti fid-Direttiva 
Kwadru u fid-Direttivi Speċifiċi. L-
opinjoni ta' l-Awtorità li tipprovdi pariri 
tekniċi fuq it-talba tal-Kummissjoni u ta' l-
Istati Membri għandha tiffaċilita l-
applikazzjoni konsistenti ta' dawk id-
direttivi fil-livell nazzjonali.

(24) ENISA estiża għandha taġixxi bħala 
ċentru ta’ għarfien espert fuq il-livell 
Ewropew dwar kwistjonijiet ta’ sigurtà tan-
netwerks u ta’ l-informazzjoni, fejn 
tipprovdi gwida u pariri lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kummissjoni jew lill-
entitajiet kompetenti maħtura mill-Istati 
Membri. Is-sigurtà u s-saħħa tan-netwerks 
tal-komunikazzjonijiet u tas-sistemi ta' 
informazzjoni għadhom tħassib primarju 
għas-soċjetà u jikkostitwixxi element 
ewlieni fil-qafas regolatorju ta' l-UE għan-
netwerks u s-servizz tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Hemm ir-riskju li l-
funzjonament bla xkiel tas-suq intern 
jiddgħajjef minħabba applikazzjoni 
eteroġenja tad-dispożizzjonijiet relatati 
mas-sigurtà kif stabbiliti fid-Direttiva 
Kwadru u fid-Direttivi Speċifiċi. L-
opinjoni ta' l-ENISA b’mandat estiż, u 
inkorporata kemm mad-Direttorat 
Ġenerali tas- Soċjetà ta’ l-Informatika u 
l-Midja u kemm mad-Direttorat Ġenerali 
Ġustizzja, Libertà u Sigurtà, u li tipprovdi 
pariri tekniċi fuq it-talba tal-Kummissjoni 
u ta' l-Istati Membri għandha tiffaċilita l-
applikazzjoni konsistenti ta' dawk id-
direttivi fil-livell nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Il-mandat ta’ l-ENISA jiskadi fl-2009 u sakemm korp ieħor ma jiħux ir-responsabilità tax-
xogħol attwali tagħha, is-sigurtà tan-Netwerk Ewropew u ta’ l-Informazzjoni ma tistax tkun 
issorveljata u ttrattata b’mod adegwat. Peress li l-ambitu preżenti ta’ l-ENISA huwa limitat 
wisq biex ikopri, pereżempju, il-kriminalità ċibernetika fir-rigward tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u peress li m’huwiex ċar jekk dan għandux ikun żgurat kieku l-ENISA ssir parti 
mill-EECMA, huwa meħtieġ approċċ integrat bejn regolament u sigurtà.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Sabiex tkun iggarantita l-awtonomiija 
u l-indipendenza sħiħa ta’ l-Awtorità, 
għandha tingħata baġit awtonomu. Il-
proċedura baġitarja Komunitarja tibqa’ 
applikabbli fejn għandu x’jaqsam 
kwalunkwe sussidju li jista’ jingħata mill-
baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea. Barra 
minn hekk, il-Qorti ta’ l-Awdituri għandha 
twettaq il-verifika tal-kontabbiltà skond l-
Artikolu 91 tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE, EURATOM) Nru 
2343/2002 tad-19 ta’ Diċembru 2002 dwar 
ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-
entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju 
li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej.

(40) Sabiex tkun iggarantita l-awtonomiija 
u l-indipendenza sħiħa ta’ l-Awtorità, 
għandha tingħata baġit awtonomu, li terz 
minnu għandu jinħareġ mill-baġit 
ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea u żewġ terzi 
mill-Istati Membri. Il-proċedura baġitarja 
Komunitarja tibqa’ applikabbli safejn 
għandu x’jaqsam kwalunkwe sussidju li 
jista’ jingħata mill-baġit ġenerali ta’ l-
Unjoni Ewropea, jiġifieri għal massimu 
ta’ terz tal-baġit ta’ l-Awtorità. Barra minn 
hekk, il-Qorti ta’ l-Awdituri għandha 
twettaq il-verifika tal-kontabbiltà skond l-
Artikolu 91 tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE, EURATOM) Nru 
2343/2002 tad-19 ta’ Diċembru 2002 dwar 
ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-
entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju 
li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun iggarantita l-indipendenza tal-korp il-ġdid u biex tingħatalu awtorità ikbar fl-
Istati Membri rispettivi, jeħtieġ li l-iffinanzjar tal-korp jinqasam bejn l-Istati Membri (l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali -NRAs) u l-baġit tal-Komunità. Il-fatt li parti mill-
iffinanzjar tkun ġejja mill-baġit tal-Komunità, jiggarantixxi wkoll li l-korp ikollu jagħti 
rendikont aħjar ta’ l-azzjonijiet tiegħu lill-Parlament Ewropew.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qed tiġi stabbilita Awtorità tas-Suq 
Ewropew tal-Komunikazzjonijiet 

1. Qed jiġi stabbilit ERG imsaħħaħ bħala 
l-awtorità bir-responsabbiltajiet stabbiliti
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Elettroniċi bir-responsabbiltajiet stabbiliti 
f’dan ir-Regolament.

f’dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

M’huwiex meħtieġ li tinħoloq aġenzija kompletament ġdida, iżda tista’ tiġi ssostitiwita b’korp 
bħalma hu l-ERG imsaħħaħ li jkun imdaħħal fil-liġi ta’ l-UE. Is-sentenza ta’ l-Aula Magna 
tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tat-2 ta’ Mejju fil-każ C-217/04 ir-Renju Unit vs il-Parlament 
u l-Kunsill tindika li l-Artikolu 95 jista’ jintuża bħala bażi għat-twaqqif ta’ korp Komunitarju.
Dan jagħti spazju fil-wisa’ biex jingħataw iktar setgħat lill-ERG billi tingħatalu personalità 
legali u għalhekk indipendenza.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha taġixxi fl-ambitu 
tad-Direttiva Kwadru u tad-Direttivi 
Speċifiċi, u tibbaża ruħha fuq l-għarfien 
espert disponibbli fl-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Għandha tikkontribwixxi għall-
funzjonament aħjar tas-suq intern għan-
netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, li jinkludu, 
b’mod partikolari, l-iżvilupp ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
transkomunitarji u livell għoli u effettiv 
tas-sigurtà tan-netwerks u ta’ l-
informzzjoni, permezz tal-kompiti elenkati 
fil-Kapitoli II u III.

2. L-Awtorità għandha taġixxi fl-ambitu 
tad-Direttiva Kwadru u tad-Direttivi 
Speċifiċi, u tibbaża ruħha fuq l-għarfien 
espert disponibbli fl-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Għandha tikkontribwixxi għall-
funzjonament aħjar tas-suq intern għan-
netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, li jinkludu, 
b’mod partikulari, l-iżvilupp ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
transkomunitarji, permezz tal-kompiti 
elenkati fil-Kapitoli II u III.

Sabiex ikun żgurat livell għoli u effettiv 
tas-sigurtà tan-netwerk u l-informazzjoni, 
għandha tqis ir-rakkomandazzjonijiet li 
għamlet l-ENISA.

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità m’għandux ikollha setgħat ta’ sigurtà għax din għandha tiġi ttrattata b'mod 
effettiv mill-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) jew 
is-suċċessur tagħha.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti 
tagħha b’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u mal-Kummissjoni 
f’sistema Ewropea għar-
regolamentazzjoni tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi.

3. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti 
tagħha b’koperazzjoni ma’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u mal-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Ħafna mir-responsabilitajiet regolatorji ta’ l-Awtorità għandhom jibqgħu f’idejn l-Istati 
Membri.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) toħroġ opinjonijiet fuq it-talba tal-
Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess u tgħin lill-Kummissjoni billi 
tipprovdilha l-appoġġ tekniku u 
amministrattiv addizzjonali fil-kwistjonijiet 
kollha li jikkonċernaw il-
komunikazzjonijiet elettroniċi;

(a) toħroġ opinjonijiet fuq it-talba tal-
Kummissjoni jew tal-Parlament Ewropew
jew fuq l-inizjattiva tagħha stess u tgħin 
lill-Kummissjoni u lill-Parlament 
Ewropew billi tipprovdilhom l-appoġġ 
tekniku addizzjonali fil-kwistjonijiet kollha 
li jikkonċernaw il-komunikazzjonijiet 
elettroniċi;

Ġustifikazzjoni

Il-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni jiddefinixxi l-Awtorità li 
għandha titwaqqaf bħala "li twieġeb lill-Parlament Ewropew". Għalhekk għandha tkun 
żgurata rabta iktar mill-viċin bejn dan ta’ l-aħħar u l-Awtorità.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tieħu deċiżjonijiet individwali 
b’relazzjoni għall-ħruġ tad-drittijiet ta’ 
użu għan-numri mill-Ispazju Ewropew 
tan-Numerazzjoni Telefonika (ETNS);

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Uffiċċju Ewropew tal-Komunikazzjonijiet tar-Radju (ERO) diġà għandu stabbiliti 
arranġamenti sodisfaċenti.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) tgħin lill-Kummissjoni fl-għażla ta' l-
intrapriżi li se jingħataw drittijiet ta’ użu 
tal-frekwenzi tar-radju u tan-numri;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp dwar il-Politika ta’ l-Ispektrum tar-Radju (RSPG), il-Kumitat dwar l-Ispektrum tar-
Radju (RSC) u l-Kumitat dwar il-Komunikazzjonijiet (CoCOM) diġà jamministraw b’mod 
effettiv id-drittijiet ta’ l-użu tal-frekwenzi u n-numri tar-radju.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) tiġbor u tqassam mill-ġdid il-ħlasijiet 
ta’ użu għad-drittijiet ta’ użu tal-
frekwenzi tar-radju u tan-numri ;

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Il-Grupp dwar il-Politika ta’ l-Ispektrum tar-Radju (RSPG) diġà jittratta b’mod effettiv 
kwistjonijiet relatati ma’ l-ispektrum.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt (i a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) tiżviluppa pożizzjonijiet komuni dwar 
kwistjonijiet pan-Ewropej bħalma huma 
s-servizzi globali u transkonfinali sabiex 
tiżdied il-konsistenza regolatorja u jiġu 
promossi suq pan-Ewropew u regoli pan-
Ewropej.

Ġustifikazzjoni

Skond il-Qafas Ġenerali attwali ta’ l-UE, il-fornitur tal-GTS għandu jkun konformi mar-
rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni individwali ta’ kull Awtorità Regolatorja Nazzjonali sabiex ikun 
jista’ jipprovdi servizz pan-Ewropew. Hemm varjazzjonijiet konsiderevoli f’dawn l-
arranġamenti nazzjonali, u l-obbligi ta’ konformità li joħorġu mis-sistemi ta’ awtorizzazzjoni 
nazzjonali wkoll ivarjaw b’mod sinifikanti.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità 
għandha tagħti opinjonijiet dwar il-
kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni jew tal-
Parlament Ewropew, l-Awtorità għandha 
tagħti opinjonijiet dwar il-kwistjonijiet 
elenkati fil-paragrafu 3 li jikkonċernaw il-
komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-
Kummissjoni tista’ titlob opinjoni dwar 
kwistjonijiet oħrajn rigward il-
komunikazzjonijiet elettroniċi sakemm it-
talba tkun waħda raġunata u 
proporzjonali u li fl-istess ħin li ssir it-
talba, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jiġu avżati u jingħataw l-opportunità għal 
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skrutinju.

Ġustifikazzjoni

Il-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni jiddefinixxi l-Awtorità li 
għandha titwaqqaf bħala "li twieġeb lill-Parlament Ewropew". Għalhekk għandha tkun 
żgurata rabta iktar mill-viċin bejn dan ta’ l-aħħar u l-Awtorità. Talbiet għal opinjonijiet mill-
Kummissjoni għandhom jiġu kkunsidrati b'attenzjoni u b’mod responsabbli.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’mod partikolari, l-Awtorità għandha 
tagħti kontribuzzjoni għall-applikazzjoni 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet fid-
Direttiva Kwadru u fid-Direttivi Speċifiċi 
billi tgħin lill-Kummissjoni fil-
preparazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet 
jew deċiżjonijiet li għandhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 19 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Kwadru).

2. L-Awtorità għandha tippromwovi 
konverġenza regolatorja u tagħti 
kontribuzzjoni għall-applikazzjoni 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet fid-
Direttiva Kwadru u fid-Direttivi Speċifiċi 
billi tgħin lill-Kummissjoni fil-
preparazzjoni ta’ deċiżjonijiet li għandhom 
jiġu adottati mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 19 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Kwadru).

Ġustifikazzjoni

Il-konverġenza regolatorja hija essenzjali. Ir-rakkomandazzjonijiet m'humiex miftuħa għall-
iskrutinju tal-Parlament u l-memorandum ta' spjegazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni 
tiddefinixxi l-Awtorità li għandha titwaqqaf bħala "li twieġeb lill-Parlament Ewropew".
Għalhekk għandu jkun żgurat l-iskrutinju tal-Parlament.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kwistjonijiet li jissemmew fil-
paragrafu 1 għandhom jinkludu:

3. Il-kwistjonijiet li jissemmew fil-
paragrafu 1 għandhom ikunu:
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Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilitajiet ta’ l-Awtorità għandhom ikunu definiti b’mod ċar.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 3 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-sigurtà u l-integrità tan-netwerks u 
tas-servizzi pubbliċi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi inklużi 
kwistjonijiet marbuta ma’ ksur tas-sigurtà 
u/jew ta’ l-integrità, skond l-Artikolu 13a 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Kwadru) u l-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2002/58/KE (Direttiva dwar il-privatezza u 
l-komunikazzjonijiet elettroniċi);

imħassar

Ġustifikazzjoni

Kwistjonijiet ta’ sigurtà għandhom jiġu trattati b’mod effettiv mill-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) imsaħħa.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 3 - punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) kwistjonjiet ta’ numri, skond l-Artikolu 
10 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Kwadru) u l-aċċess għan-numri u għas-
servizzi fil-Komunità, skond l-Artikolu 28 
tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva 
Servizz Universali);

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-kompetenza għandha tibqa’ ta’ l-Istati Membri.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 3 - punt (o)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) miżuri dwar kwistjonijiet ta’ frekwenzi 
tar-radju skond l-Artikoli 4 u 6 tad-
Deċiżjoni 676/2002/KE (id-Deċiżjoni dwar 
l-Ispettri tar-Radju);

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp dwar il-Politika ta’ l-Ispektrum tar-Radju (RSPG) diġà jittratta b’mod effettiv 
kwistjonijiet relatati ma’ l-ispektrum.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 3 - punt (p)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) skond l-Artikoli 6a u 6b tad-Direttiva 
2002/20/KE (Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni) 
:

imħassar

(i) kundizzjonijiet armonizzati relatati 
mad-drittijiet ta’ użu tal-frekwenzi jew 
tan-numri tar-radju;
(ii) emenda jew irtirar tad-drittijiet ta’ użu 
maħruġa fuq bażi koordinata jew 
armonizzata;
(iii) l-għażla ta’ l-intarpriżi li jistgħu 
jingħatawlhom drittijiet individwali ta’ 
użu għall-frekwenzi jew għan-numri għal 
servizzi b’potenzjal transkonfinali.

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp dwar il-Politika ta’ l-Ispektrum tar-Radju (RSPG) diġà jittratta b’mod effettiv 
kwistjonijiet relatati ma’ l-ispektrum.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 3 - punt (p a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) miżuri li jiżguraw l-iżvilupp ta’ regoli 
u rekwiżiti pan-Ewropej għall-fornituri 
tas-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet 
globali u transkonfinali;

Ġustifikazzjoni

Skond il-Qafas Ġenerali attwali ta’ l-UE, il-fornitur tal-GTS għandu jkun konformi mar-
rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni individwali ta’ kull Awtorità Regolatorja Nazzjonali sabiex ikun 
jista’ jipprovdi servizz pan-Ewropew. Hemm varjazzjonijiet konsiderevoli f’dawn l-
arranġamenti nazzjonali, u l-obbligi ta’ konformità li joħorġu mis-sistemi ta’ awtorizzazzjoni 
nazzjonali wkoll ivarjaw b’mod sinifikanti.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-opinjonijiet kollha ta’ l-Awtorità 
għandhom jitressqu quddiem il-Parlament 
Ewropew u l-Awtorità għandha tinforma 
lill-Parlament Ewropew fil-kuntest tal-
proċedura regolatorja bi skrutinju, dwar 
il-proposti finali tagħha.

Ġustifikazzjoni

Il-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni jiddefinixxi l-Awtorità li 
għandha titwaqqaf bħala "li twieġeb lill-Parlament Ewropew". Għalhekk għandha tkun 
żgurata rabta iktar mill-viċin bejn dan ta’ l-aħħar u l-Awtorità.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn ikun xieraq, l-Awtorità tista’
tikkonsulta lill-awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni rilevanti qabel ma toħroġ l-
opinjoni tagħha lill-Kummissjoni.

2. L-Awtorità għandha tikkonsulta lill-
awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni 
rilevanti qabel ma toħroġ l-opinjoni tagħha 
lill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Awtorità tirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà u tagħmel l-aħjar użu mill-
għarfien espert nazzjonali.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandha tkun tista' tieħu 
deċiżjonijiet relatati mal-ħruġ tad-drittijiet 
ta' użu għan-numri mill-Ispazju Ewropew 
tan-Numri tat-Telefown (ETS) 
f'konformità ma' l-Artikolu 10 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Kwadru).
Għandha tkun ukoll responsabbli, f’isem 
l-Istati Membri, mill-amministrazzjoni u 
mill-iżvilupp ta’ l-Ispazju Ewropew tan-
Numerazzjoni Telefonika (ETNS) li 
ngħatalu l-prefiss 3883.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Uffiċċju Ewropew tal-Komunikazzjonijiet tar-Radju (ERO) diġà għandu stabbiliti 
arranġamenti sodisfaċenti.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti 
assoċjati ma’ l-amministrazzjoni u mal-
ġestjoni tal-firxiet tan-numri armonizzati 
skond l-Artikolu 10(4) tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru).

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Uffiċċju Ewropew tal-Komunikazzjonijiet tar-Radju (ERO) diġà għandu stabbiliti 
arranġamenti sodisfaċenti.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità għandha tippubblika rapport 
annwali dwar żviluppi prospettivi fil-
frekwenzi fis-settur tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u dwar politiki fejn għandha 
tidentifika l-ħtiġiet u l-isfidi potenzjali.

4. Flimkien mal-Grupp għal Politika dwar 
l-Ispektrum tar-Radju (l-RSPG), l-
Awtorità għandha żżomm reġistru ta’
żviluppi prospettivi fil-frekwenzi fis-settur 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. L-
Awtorità għandha, perjodikament u kif 
xieraq, jew fuq it-talba tal-Kummissjoni, 
tipprovdi rapport dwar il-ħtiġiet u l-isfidi 
potenzjali.

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li jitħejja rapport annwali huwa dominanti u burokratiku wisq. Għandhom jitħejjew 
rapporti meta l-Awtorità tqis li hu xieraq jew meta tkun mitluba kif ipprovdut. Il-Grupp dwar 
il-Politika ta’ l-Ispektrum tar-Radju (RSPG) jista’ jkun f’qagħda aħjar biex jissodisfa din il-
kompetenza u diġà jżomm id-dokumentazzjoni meħtieġa.
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 11 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn opinjoni ta’ l-Awtorità, skond il-
paragrafu 1, tkun relatata ma’ l-
implimentazzjoni ta’ proċedura komuni 
ta’ għażla għad-drittijiet ta’ użu li jaqgħu 
fl-ambitu ta’ l-Artikolu 6b tad-Direttiva 
2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni), b’mod partikolari, dik l-
opinjoni għandha:

imħassar

(a) tidentifika s-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi li l-
provvista tagħhom fuq bażi transkonfinali 
fil-Komunità għandha tibbenefika mill-
użu ta’ frekwenzi jew ta’ numri, li d-
drittijiet tagħhom jingħataw permezz ta’ 
proċedura waħdanija u skond sett wieħed 
ta’ kundizzjonijiet;
(b) tidentifika n-numri jew il-firxiet ta’ 
numri li jistgħu jintużaw għal servizzi ta’ 
din ix-xorta;
(c) tivvaluta l-livell tad-domanda effettiva 
jew potenzjali fil-Komunità għal servizzi 
ta’ din ix-xorta, u
(d) tispeċifika kwalunkwe limitazzjoni li 
tqies li hija xierqa fuq in-numru ta’ 
drittijiet ta’ użu li għandhom jiġu offruti 
skond il-proċedura komuni ta’ għażla u 
skond il-proċeduri li għandhom jiġu 
segwiti għall-għażla ta’ l-intrapriżi li 
għandhom jingħatawlhom dawk id-
drittijiet, billi jitqiesu, fejn ikun 
applikabbli, il-prinċipji stabbiliti fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2002/20/KE 
(Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni).

Ġustifikazzjoni

Il-kompetenza għandha tibqa’ ta’ l-Istati Membri.
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 imħassar
Proposta għall-għażla ta’ l-intrapriżi
Skond l-Artikolu 6b tad-Direttiva 
2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni), l-Awtorità għandha:
(a) tirċievi u tipproċessa l-
applikazzjonijiet mingħand l-intrapriżi 
għad-drittijiet ta’ użu tal-frekwenzi tar-
radju u tan-numri u tiġbor il-ħlasijiet 
amministrattivi imposti fuq l-intrapriżi 
skond proċedura komuni ta’ għażla;
(b) twettaq il-proċedura komuni ta’ għażla 
u tipproponi l-intrapriża(i) li jistgħu 
jingħatawlha/hom drittijiet ta’ użu 
individwali skond dawk id-
dispożizzjonijiet;
(c) tagħti rapport lill-Kummissjoni fejn 
issemmi fid-dettall l-applikazzjonijiet li 
tkun irċeviet, tiddeskrivi l-valutazzjoni li 
tkun għamlet ta’ dawk l-applikazzjoni, 
tipproponi l-intrapriża(i) l-aktar eliġibbli 
li għandhom jingħatawlha/hom drittijiet 
individwali ta’ użu u tiġġustifika din l-
għażla b’referenza għall-kriterji ta’ 
għażla stabbiliti fil-miżura 
implimentattiva rilevanti.

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp dwar il-Politika ta’ l-Ispektrum tar-Radju (RSPG), il-Kumitat dwar l-Ispektrum tar-
Radju (RSC) u l-Kumitat dwar il-Komunikazzjonijiet (CoCOM) diġà jamministraw b’mod 
effettiv id-drittijiet ta’ l-użu tal-frekwenzi u n-numri tar-radju.
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità 
għandha tagħti opinjoni lill-Kummissjoni 
dwar l-irtirar tad-drittijiet ta’ użu maħruġa 
skond il-proċeduri komuni provduti fl-
Artikolu 6b tad-Direttiva 2002/20/KE 
(Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni).

Fuq it-talba tal-Kummissjoni jew ta' l-
RSPG, l-Awtorità għandha tagħti opinjoni 
lill-Kummissjoni u lill-RSPG dwar l-irtirar 
tad-drittijiet ta’ użu maħruġa skond il-
proċeduri komuni provduti fl-Artikolu 6b 
tad-Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni).

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità għandu jkollha rwol ta’ koordinament fl-immaniġġjar ta’ l-ispketrum billi taħdem 
kemm mal-Kummissjoni kif ukoll mal-Grupp dwar il-Politika ta' l-Ispektrum tar-Radju 
(RSPG).

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-kompiti li jissemmew fl-
Artikolu 4(3)(b) u fl-Artikolu 19(4) u (5),
l-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-
iżvilupp ta' kultura ta' netwerk u ta' 
sigurtà ta' informazzjoni, b'mod 
partikolari billi:

Fejn huwa xieraq, l-Awtorità għandha 
żżomm kuntatt ma’ l-Aġenzija Ewropea 
dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-
Informazzjoni (ENISA) jew is-suċċessur 
tagħha. Fuq talba tal-Kummissjoni jew 
ta’ l-ENISA, l-Awtorità għandha tagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni jew lill-ENISA 
dwar kwistjonijiet tas-sigurtà.

(a) tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri fl-iżvilupp 
ta’ metodoloġiji komuni sabiex ikunu 
prevenuti, indirizzati u jkun hemm 
reazzjoni għall-kwistjonijiet tas-sigurtà
tan-netwerks u ta’ l-informazzjoni;
(b) tagħti pariri lill-Kummissjoni dwar 
riċerka fil-qasam tas-sigurtà tan-netwerks 
u ta’ l-informazzjoni kif ukoll dwar l-użu 
effettiv tat-teknoloġiji tal-prevenzjoni tar-
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riskji; u tippromwovi attivitajiet ta’ 
valutazzjoni tar-riskji, soluzzjonijiet 
interoperabbli ta’ ġestjoni tar-riskji u 
studji dwar soluzzjonijiet ta’ ġestjoni ta’ 
prevenzjoni fl-organizzazzjonijiet tas-
settur pubbliku u dak privat, u
(c) tagħti kontribuzzjoni għall-isforzi 
Komunitarji sabiex ikun hemm 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u, fejn ikun 
xieraq, ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali sabiex ikun promoss 
metodu globali komuni għal kwistjonijiet 
ta’ sigurtà tan-netwerks u ta’ l-
informazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li hija mixtieqa l-fehma ta’ l-Awtorità, il-kwistjonijiet ta’ sigurtà diġà qegħdin jiġu 
trattati b'mod effettiv mill-ENISA u l-kompetenza għandha tibqa' ma' dan il-korp jew mas-
suċċessur tagħha.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq l-inizjattiva tagħha stess, l-Awtorità 
tista’ tagħti opinjoni lill-Kummissjoni dwar 
kwistjonijiet li jissemmew fl-Artikoli 4(2), 
7(1), 8(3), 10(1), 12, 14, 21 u 22.

Fuq l-inizjattiva tagħha stess, l-Awtorità 
tista’ tagħti opinjoni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni, b’mod 
partikolari dwar kwistjonijiet li jissemmew 
fl-Artikoli 4(2), 7(1), 8(3), 10(1), 14, 21 u 
22 u kwistjonijiet oħra li hija tista’ tqis 
bħala rilevanti.

Ġustifikazzjoni

Il-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni jiddefinixxi l-Awtorità li 
għandha titwaqqaf bħala "li twieġeb lill-Parlament Ewropew". Għalhekk għandha tkun 
żgurata rabta iktar mill-viċin bejn dan ta’ l-aħħar u l-Awtorità. Emendi oħra jħassru l-
Artikolu 12 peress li l-Grupp dwar il-Politika ta’ l-Ispektrum tar-Radju (RSPG), il-Kumitat 
dwar l-Ispektrum tar-Radju (RSC) u l-Kumitat dwar il-Komunikazzjonijiet (CoCOM) diġà 
jamministraw b’mod effettiv id-drittijiet ta’ l-użu tal-frekwenzi u n-numri tar-radju.
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar
Ġbir ta' ħlasijiet amministrattivi għal 

servizzi provduti mill-Awtorità
1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
ħlasijiet amministrattivi imposti fuq l-
intrapriżi għal servizzi provduti mill-
Awtorità skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 54(2) u abbażi ta' opinjoni ta' l-
Awtorità. L-Awtorità għandha tiġbor 
dawn il-ħlasijiet amministrattivi..
2. Il-ħlasijiet amministrattivi għandhom 
ikunu imposti fuq l-intrapriżi individwali 
b’mod oġġettiv, trasparenti u proporzjonat 
li jimminimizza spejjeż amministrattivi 
addizzjonali u ħlasijiet assoċjati.
3. Il-ħlasijiet amministrattivi li jissemmew 
fil-paragrafu 1 jistgħu jkopru:
(a) l-ispejjeż amministrattivi li ħarġet l-
Awtorità fil-ġestjoni tal-proċedura ta’ 
għażla skond l-Artikolu 12;
(b) l-ipproċessar ta’ l-appelli skond l-
Artikolu 34;
(c) l-ispejjeż amministrattivi li saru mill-
Awtorità fl-aministrazzjoni ta’ l-Ispazju 
Ewropew tan-Numerazzjoni Telefonika 
skond l-Artikolu 8.
Il-ħlasijiet kollha għandhom ikunu 
espressi u għandhom jitħallsu f’euro.
4. L-ammont tal-ħlasijiet amministrattivi 
għandu jkun iffissat f’tali livell sabiex 
ikun żgurat li d-dħul minn dawn il-
ħlasijiet fil-prinċipju jkun biżżejjed sabiex 
tkun koperta l-ispiża kollha tas-servizzi 
mogħtija.
5. L-Awtorità għandha tippubblika 
sommarju annwali ta’ l-ispejjeż u tal-
ħlasijiet amministrattivi tagħha. Fid-dawl 
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ta’ kwalunkwe differenza bejn is-somma 
totali tal-ħlasijiet u l-ispejjeż 
amministrattivi totali, għandha tagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni li fiha tindika l-
aġġustamenti xierqa li għandhom isiru.

Ġustifikazzjoni

Il-kompetenza għandha tibqa’ ta’ l-Istati Membri.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 imħassar
Il-ġbir u t-tqassim mill-ġdid tal-ħlasijiet 

ta’ użu għad-drittijiet ta’ użu tal-
frekwenzi tar-radju u tan-numri u tal-
ħlasijiet amministrattivi taħt proċedura 

komuni ta’ għażla
1. Fejn, skond l-Artikolu 6b tad-Direttiva 
2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni), jiġu imposti ħlasijiet ta’ 
użu għad-drittijiet ta’ użu tal-frekwenzi 
tar-radju jew tan-numri fuq intrapriżi l-
Awtorità għandha tkun responsabbli mill-
ġbir u mit-tqassim mill-ġdid ta’ ħlasijiet 
ta’ użu ta’ din ix-xorta.
Malli tirċevi l-ħlasijiet ta’ użu l-Awtorità 
għandhom tqassamhom mill-ġdid fost l-
Istati Membri rilevanti u l-Awtorità skond 
il-limitu ta’ żmien u l-proporzjon li 
għandhom jiġu ffissati mill-Kummissjoni, 
skond l-Artikolu 6b tad-Direttiva 
2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni).
Jekk il-limitu taż-żmien u l-proprzjon ma 
jiġux stabbiliti mill-Kummissjoni, il-
ħlasijiet ta’ użu għandhom jitqassmu mill-
ġdid fuq il-bażi tal-popolazzjoni ta’ kull 
Stat Membru li ħtieġlu joħroġ drittijiet ta’ 
użu fl-aħħar sena kompluta qabel it-
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tnedija tal-proċedura ta’ għażla.
2. Wara proċedura komuni ta’ għażla 
għad-drittijiet ta’ użu għall-frekwenzi jew 
għan-numri, l-Awtorità għandha tkun 
responsabbli mill-ġbir u mit-tqassim mill-
ġdid tal-ħlasijiet amministrattivi li jiġu 
imposti fuq l-intrapriżi magħżula sabiex 
ikunu koperti l-ispejjeż amministrattivi ta’ 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali meta 
jimmonitorjaw il-konformità mal-
kundizzjonijiet komuni.
L-Awtorità għandha tqassam mill-ġdid 
dawn il-ħlasijiet amministrattivi li 
jissemmgħu fl-ewwel subparagrafu lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali malli 
tirċevihom, skond il-valuri provduti mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp dwar il-Politika ta’ l-Ispektrum tar-Radju (RSPG) diġà jittratta b’mod effettiv 
kwistjonijiet relatati ma’ l-ispektrum.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 19 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Billi tqis il-politika Komunitarja dwar il-
komunikazzjonijiet elettroniċi, l-Awtorità 
għandha tippromwovi l-iskambju ta’ 
informazzjoni kemm bejn l-Istati Membri 
kif ukoll bejn l-Istati Membri, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Kummissjoni 
dwar is-sitwazzjoni u l-iżvilupp ta’ 
attivitajiet regolatorji rigward in-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, inkluża s-sigurtà tan-netwerks u 
ta’ l-informazzjoni.

1. Billi tqis il-politika Komunitarja dwar il-
komunikazzjonijiet elettroniċi, l-Awtorità 
għandha tippromwovi l-iskambju ta’ 
informazzjoni kemm bejn l-Istati Membri 
kif ukoll bejn l-Istati Membri, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Kummissjoni 
dwar is-sitwazzjoni u l-iżvilupp ta’ 
attivitajiet regolatorji rigward in-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, inkluża s-sigurtà tan-netwerks u 
ta’ l-informazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni jiddefinixxi l-Awtorità li 
għandha titwaqqaf bħala "li twieġeb lill-Parlament Ewropew". Għalhekk għandha tkun 
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żgurata rabta iktar mill-viċin bejn dan ta’ l-aħħar u l-Awtorità.

Emenda 36

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 19 - paragrafu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-organizzazzjoni jew il-promozzjoni 
ta’ taħriġ fil-kwistjonijiet kollha li 
jikkonċernaw il-komunikazzjonjiet 
elettroniċi.

(c) l-organizzazzjoni jew il-promozzjoni 
ta’ taħriġ fil-kwistjonijiet kollha li 
jikkonċernaw il-komunikazzjonjiet 
elettroniċi, inklużi aspetti relatati mad-
dejta u l-ħarsien tal-privatezza u inkluża 
s-sigurtà tan-netwerks tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 19 - paragrafu 2 - punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tħejjija ta’ rapport dwar id-differenzi 
fil-prattiki regolatorji u proposti bl-għan li 
tintlaħaq konverġenza bejn dawn il-
prattiki. Fejn l-Awtorità tqis li hemm il-
bżonn ta’ regoli vinkolanti dwar il-prattiki 
regolatorji, hija għandha tressaq ir-
rakkomandazzjonijiet adegwati quddiem 
il-Kummissjoni, inklużi dispożizzjonijiet 
biex dawn jiġu infurzati. Jista’ jkun li l-
Awtorità tingħata setgħat ta’ infurzar.

Ġustifikazzjoni

Il-konverġenza regolatorja hija essenzjali; flimkien ma’ mekkaniżmu ta’ l-infurzar tagħha 
jekk dan ikun meħtieġ.



PE405.770v02-00 28/57 AD\724531MT.doc

MT

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 19 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità għandha tiġbor 
informazzjoni xierqa, b’mod partikolari 
skond l-Artikolu 13a tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru), sabiex 
tanalizza riskji kurrenti u emerġenti.
B’mod partikolari għandha tistudja fuq il-
livell Ewropew, dawk ir-riskju li jistgħu 
jipproduċu impatt fuq il-flessibilità u d-
disponibbiltà tan-netwerks tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u fuq l-
awtentiċità, l-integrità, u l-kunfidenzjalità 
ta’ l-informazzjoni li kien hemm aċċess 
għaliha u li ġiet trażmessa permezz 
tagħhom, u tipprovdi r-riżultati ta’ l-
analiżi lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Kwistjonijiet ta’ sigurtà għandhom jiġu trattati b’mod effettiv mill-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) jew is-suċċessur tagħha.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 19 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi 
biex titqajjem kuxjenza u għad-
disponibbiltà ta’ informazzjoni f’waqtha, 
oġġettiva u komprensiva, inkluż dwar 
kwistjonijiet ta’ sigurtà tan-netwerks u ta’ 
l-informazzjoni, għall-utenti kollha, billi, 
fost l-oħrajn, tippromwovi skambji ta’ l-
aħjar prattiki kurrenti, inkluż dwar 
metodi sabiex l-utenti jiġu mwissija, u billi 
tfittex sinerġija bejn l-inizjattivi tas-settur 
pubbliku u dawk tas-settur privat.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Kwistjonijiet ta’ sigurtà diġà qegħdin jiġu trattati b’mod effettiv mill-Aġenzija Ewropea dwar 
is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA).

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha tkun responsabbli 
mill-ġestjoni u mill-pubblikazzjoni ta’ 
database dwar l-ipprezzar tas-servizzi tal-
leħen u tad-data għall-klijenti taċ-
ċellulari meta jkun qed jagħmlu roaming 
fil-Komunità, inklużi, fejn ikun xieraq, l-
ispejjeż speċifiċi għat-telefonati bir-
roaming li jsiru u li jiġu riċevuti fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Komunità.
Għandha timmonitorja l-iżviluppi fi 
prezzijiet ta’ din ix-xorta u tippubblika 
rapport annwali.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-intervent fuq ir-roaming taċ-ċellulari u tad-dejta kien maħsub biss bħala miżura li tikkoreġi 
s-suq u ma kellhiex tkun permanenti. Il-monitoraġġ kontinwu jaqa’ fis-setgħat tal-
Kummissjoni, u tista' ssir talba għalih iżda m'għandux jitniżżel bil-miktub f'regolament.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità tista' twettaq kompiti 
addizzjonali speċifiċi fuq it-talba tal-
Kummissjoni.

L-Awtorità tista' twettaq kompiti 
addizzjonali speċifiċi fuq it-talba tal-
Kummissjoni jew tal-Parlament Ewropew 
fil-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-
komunikazzjonijiet elettroniċi.
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Ġustifikazzjoni

Il-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni jiddefinixxi l-Awtorità li 
għandha titwaqqaf bħala "li twieġeb lill-Parlament Ewropew". Għalhekk għandha tkun 
żgurata rabta iktar mill-viċin bejn dan ta’ l-aħħar u l-Awtorità.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 24 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Bord Amministrattiv imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-Bord Amministrattiv jista’ jipperikola l-indipendenza tar-regolaturi u joħloq forma oħra ta' 
burokrazija mhux meħtieġa u għalhekk għandu jitneħħa.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 24 - punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerk imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità m’għandux ikollha setgħa fuq is-sigurtà u għalhekk m’hemmx bżonn ta’ l-Uffiċjal 
Kap għas-Sigurtà tan-Netwerk.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 24 - punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Interessati

imħassar
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 24 - punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Bord ta’ l-Appell. imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità m’għandux ikollha setgħa fuq id-dritt ta’ l-użu tan-numri u għalhekk m’hemmx 
bżonn tal-Bord ta’ l-Appell.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 imħassar
Il-Bord Amministrattiv

1. Il-Bord Amministrattiv għandu jkun 
magħmul minn tnax-il membru. Sitta 
għandhom jinħatru mill-Kummissjoni u 
sitta mill-Kunsill. Il-membri tal-Bord 
Amministrattiv għandhom jinħatru b’tali 
mod li jkunu żgurati l-ogħla standards ta’ 
kompetenza u ta’ indipendenza, u firxa 
wiesgħa ta’ kompetenza rilevanti. Il-
mandat għandu jkun ta’ ħames snin, li 
jista’ jiġġedded darba.

2. Il-Bord Amministrattiv għandu jaħtar 
il-President u l-Viċi-President tiegħu 
minn fost il-membri tiegħu. Il-Viċi-
President għandu awtomatikament 
jissostitwixxi lill-President jekk dan ta’ l-
aħħar ma jkunx f’pożizzjoni li jwettaq 
dmirijietu/ dmirijietha. Il-mandati tal-
President u tal-Viċi-President għandhom 
ikunu ta’ sentejn u nofs u għandhom 
ikunu jistgħu jiġġeddu. Madankollu, ikun 
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xi jkun il-każ, il-mandat tal-President u 
dak tal-Viċi-President għandhom jiskadu 
fil-mument li jieqfu jkunu membri tal-
Bord Amministrattiv.
3. Il-laqgħat tal-Bord Amministrattiv 
għandhom jissejħu mill-President tiegħu.
Id-Direttur ta’ l-Awtorità għandu 
jipparteċipa fid-deliberazzjonijiet ħlief 
jekk il-Bord Amministrattiv jiddeċiedi 
mod ieħor. Il-Bord Amministrattiv 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-
sena f’sessjoni ordinarja. Għandu wkoll 
jiltaqa’ fuq l-inizjattiva tal-President 
tiegħu, fuq it-talba tal-Kummissjoni jew 
fuq it-talba ta’ mill-inqas terz mill-membri 
tiegħu. Il-Bord Amministrattiv jista’ 
jistieden lil kwalunkwe persuna 
b’opinjonijiet potenzjalment rilevanti 
sabiex tattendi għal-laqgħat tiegħu fil-
kapaċità ta’ osservatriċi. Il-membri tal-
Bord Amministrattiv, bla ħsara għar-
regoli ta’ proċedura, jistgħu jkunu 
mgħejjuna minn konsulenti jew minn 
esperti. Is-servizzi segretarjali tal-Bord 
Amministrattiv għandhom jiġu provduti 
mill-Awtorità.
4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv 
għandhom ikunu adottat fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
preżenti.
5. Kull membru għandu jkollu vot wieħed.
Ir-regoli ta’ proċeduri għandhom 
jistabbilixxu f’aktar dettall l-arraġamenti 
li jirregolaw il-votazzjoni, speċjalment il-
kundizzjonijiet li permezz tagħhom 
membru wieħed jista’ jaġixxi f’isem ieħor 
u anki, fejn ikun xieraq, ir-regoli li 
jirregolaw il-kworums.

Ġustifikazzjoni

Il-Bord Amministrattiv jista’ jipperikola l-indipendenza tar-regolaturi u joħloq forma oħra ta' 
burokrazija mhux meħtieġa u għalhekk għandu jitneħħa. L-NRAs l-iktar li jafu lil min l-aħjar 
jaħtru mill-karigi tagħhom stess bħala rappreżentant tal-grupp tagħhom



AD\724531MT.doc 33/57 PE405.770v02-00

MT

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li jkun ikkonsulta lill-Bord tar-
Regolaturi, il-Bord Amministrattiv 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-Artikolu 
29(2).

1. Bi ftehim bejn il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill, u wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni, id-Direttur għandu jinħatar
skond l-Artikolu 29(2).

2. Wara li jkun ikkonsulta lid-Direttur, il-
Bord Amministrattiv għandu jaħtar 
Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks 
skond l-Artikolu 31(2).
3. Il-Bord Amministrattiv għandu jaħtar 
lill-membri tal-Bord tar-Regolaturi skond 
l-Artikolu 27(1).
4. Il-Bord Amministrattiv għandu jaħtar 
lill-membri tal-Bord ta’ l-Appell skond l-
Artikolu 33(1).
5. Il-Bord Amministrattiv għandu jadotta, 
qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull sena, 
wara li jkun ikkonsulta lill-Kummissjoni 
u wara l-approvazzjoni tal-Bord tar-
Regolaturi skond l-Artikolu 28(3), il-
programm ta’ ħidma ta’ l-Awtorità għas-
sena ta’ wara u għandu jittrażmettih lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, u lill-
Kummissjoni. Il-programm ta’ ħidma 
għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju 
għall-proċedura baġitarja annwali.
6. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jeżerċita s-setgħat baġitarji tiegħu skond 
l-Artikoli 36 sa 38.
7. Wara li jkun kiseb il-qbil tal-
Kummissjoni, il-Bord Amministrattiv 
għandu jiddeċiedi jekk jaċċettax 
kwalunkwe legat, donazzjoni jew għotja 
minn sorsi Komunitarji oħra.
8. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jeżerċita awtorità dixxiplinari fuq id-
Direttur u fuq l-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà 
tan-Netwerks.
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9. Fejn ikun meħtieġ, il-Bord 
Amministrattiv għandu jfassal il-politika 
ta’ l-istaff ta’ l-Awtorità skond l-Artikolu 
49(2).
10. Il-Bord Amministrattiv għandu jadotta 
d-dispożizzjonijiet speċjali dwar id-dritt ta’ 
aċċess għad-dokumenti ta’ l-Awtorità, 
skond l-Artikolu 47.  
11. Il-Bord Amministrattiv għandu jadotta 
r-rapport annwali dwar l-attivitajiet ta’ l-
Awtorità, kif jissemma fl-Artikolu 28(4), u 
għandu jittrażmettih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Qorti ta’ l-Awdituri sa 
mhux aktar tard mil-15 ta’ Ġunju. Kif 
ipprovdut fl-Artikolu 28(4), dan ir-rapport 
għandu jinkludi taqsima indipendenti 
approvata mill-Bord tar-Regolaturi li 
tikkonċerna l-attivitajiet regolatorji ta’ l-
Awtorità matul is-sena meqjusa.

11. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta 
r-rapport annwali dwar l-attivitajiet ta’ l-
Awtorità, kif jissemma fl-Artikolu 28(4), u 
għandu jittrażmettih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
u lill-Qorti ta’ l-Awdituri sa mhux aktar 
tard mil-15 ta’ Ġunju. Kif ipprovdut fl-
Artikolu 28(4), dan ir-rapport għandu 
jinkludi taqsima li tikkonċerna l-attivitajiet 
regolatorji ta’ l-Awtorità matul is-sena 
meqjusa. Il-Parlament Ewropew jista’ 
jitlob li rappreżentant tal-Bord tar-
Regolaturi jindirizzah dwar kwistjonijiet 
rilevanti relatati ma’ l-attivitajiet 
regolatorji tiegħu.

12. Il-Bord Amministrattiv għandu jadotta 
r-regoli ta’ proċedura tiegħu.
13. Il-Bord Amministrattiv għandu jagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar il-ħlasijiet 
amministrattivi li l-Awtorità tista’ timponi 
fuq l-intrapriżi meta twettaq il-kompiti 
tagħha kif jissemma fl-Artikolu 16.

Ġustifikazzjoni

Il-Bord Amministrattiv jista’ jipperikola l-indipendenza tar-regolaturi u joħloq forma oħra ta' 
burokrazija mhux meħtieġa u għalhekk għandu jitneħħa. Il-Bord tar-Regolaturi bħala l-korp 
tat-tmexxija ta’ l-Awtorità, għandu jitqies responsabbli mir-rendiment ta’ l-Awtorità.
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 27 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
b’maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu.
Kull membru jew membru alternattiv, ħlief 
id-Direttur u r-rappreżentant tal-
Kummissjoni għandu jkollu vot wieħed.

4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
b’maġġoranza kwalifikata ta’ żewġ terzi
tal-membri tiegħu. Kull membru jew 
membru alternattiv, ħlief ir-rappreżentant 
tal-Kummissjoni għandu jkollu vot wieħed.

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda raġuni għaliex m’għandux jitqies id-dritt għall-votazzjoni tad-Direttur.
Maġġoranza kwalifikata hija meħtieġa sabiex ikun żgurat li d-deċiżjonijiet meqjusa 
b’attenzjoni jittieħdu.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 27 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura tiegħu.

5. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura tiegħu permezz ta’ 
maġġoranza kwalifikata ta’ żewġ terzi tal-
membri tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Maġġoranza kwalifikata hija meħtieġa sabiex ikun żgurat li d-deċiżjonijiet meqjusa 
b’attenzjoni jittieħdu.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 27 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta jwettaq il-kompiti konferiti lilu 
minn dan ir-Regolament, il-Bord tar-
Regolaturi għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti u m’għandux ifittex jew jieħu 

6. Meta jwettaq il-kompiti konferiti lilu 
minn dan ir-Regolament, il-Bord tar-
Regolaturi għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti u m’għandux ifittex jew jieħu 
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struzzjonijiet mingħand l-ebda gvern ta’ 
Stat Membru jew mingħand l-ebda interess 
pubbliku jew privat.

struzzjonijiet mingħand l-ebda gvern ta’ 
Stat Membru jew mingħand l-ebda interess 
pubbliku jew privat, u għandu jibqa’ 
indipendenti mill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

L-indipendenza mill-Kummissjoni għandha tkun żgurata.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 29 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandha tkun ġestita mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti fit-twettiq tal-funzjonijiet 
tiegħu. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
rispettivi tal-Kummissjoni, tal-Bord 
Amministrattiv u tal-Bord tar-Regolaturi, 
id-Direttur m’għandux ifittex jew jaċċetta 
l-ebda struzzjoni mingħand kwalunkwe 
gvern jew mingħand kwalunkwe entità.

1. L-Awtorità għandha tkun ġestita mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti fit-twettiq tal-funzjonijiet 
tiegħu. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
rispettivi tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill, tal-Kummissjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur m’għandux ifittex 
jew jaċċetta l-ebda struzzjoni mingħand 
kwalunkwe gvern jew mingħand 
kwalunkwe entità.

Ġustifikazzjoni

Il-Bord Amministrattiv għandu jitneħħa filwaqt li s-setgħat tal-Kunsill u tal-Parlament 
għandhom jiġu rrikonoxxuti.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 29 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara konsultazzjoni mal-Bord tar-
Regolauri, id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord Amministrattiv, fuq il-bażi tal-mertu, 
tal-ħiliet u ta’ l-esperjenza rilevanti għan-
netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, minn lista 
ta’ mill-inqas żewġ kandidati li jiġu 

2. Permezz ta’ ftehim bejn il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill, u wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni u mal-
Bord tar-Regolaturi, id-Direttur għandu 
jinħatar fuq il-bażi tal-mertu, tal-ħiliet u ta’ 
l-esperjenza relevanti għan-netwerks u 
għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
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proposti mill-Kummissjoni. Qabel il-
ħatra, il-kandidat magħżul mill-Bord 
Amministrattiv jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet mill-membri tiegħu.

elettroniċi. Il-kandidati jistgħu jiġu 
mistiedna jagħmlu dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew u jwieġbu mistoqsijiet mill-
membri tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Kummissjoni għandha r-responsabilità finali tal-politika dwar it-
telekomunikazzjonijiet, u peress li l-funzjonijiet ta’ konsulenza ta’ l-Awtorità jeħtieġ ikunu 
indipendenti, jeħtieġ ikun żgurat li l-Kummissjoni ma jkollhiex setgħa tal-ħatra.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 29 - paragrafu 4 - subparagrafu 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Wara konsultazzjoni mal-Bord tar-
Regolaturi, il-Bord Amministrattiv li jkun 
qed jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, 
jista’ jestendi għal darba l-mandat tad-
Direttur imma mhux għal aktar minn tliet 
snin, billi jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u 
biss f’każi fejn jista’ jiġi ġġustifikat mid-
dmirijiet u mir-rekwiżiti ta’ l-Awtorità.

4. Wara konsultazzjoni mal-Bord tar-
Regolaturi, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill li jkunu qed jaġixxu fuq proposta 
tal-Kummissjoni, jistgħu jestendu għal 
darba l-mandat tad-Direttur imma mhux 
għal aktar minn tliet snin, billi jqisu r-
rapport ta’ evalwazzjoni u biss f’każi fejn 
jista’ jiġi ġġustifikat mid-dmirijiet u mir-
rekwiżiti ta’ l-Awtorità.

Il-Bord Amministrattiv għandu jinforma 
lill-Parlament Ewropew dwar il-ħsieb li 
għandu li jestendi l-mandat tad-Direttur.
Fi żmien xahar qabel l-estensjoni tal-
mandat tiegħu, id-Direttur jista’ jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu.

Fi żmien xahar qabel l-estensjoni tal-
mandat tiegħu, id-Direttur jista’ jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Kummissjoni għandha r-responsabilità finali tal-politika dwar it-
telekomunikazzjonijiet, u peress li l-funzjonijiet ta’ konsulenza ta’ l-Awtorità jeħtieġ ikunu 
indipendenti, jeħtieġ ikun żgurat li l-Kummissjoni ma jkollhiex setgħa tal-ħatra.
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 29 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
biss fuq deċiżjoni tal-Bord Amministrattiv, 
wara li jkun ikkonsulta lill-Bord tar-
Regolaturi. Il-Bord Amministrattiv 
għandu jilħaq din id-deċiżjoni fuq il-bażi 
ta’ maġġoranza ta’ tliet kwarti mill-
membri tiegħu.

5. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
biss fuq deċiżjoni tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill, wara li jkunu kkonsultaw
lill-Kummissjoni u lill-Bord tar-
Regolaturi.

Ġustifikazzjoni

Il-Bord Amministrattiv għandu jitneħħa filwaqt li s-setgħat tal-Kunsill u tal-Parlament 
għandhom jiġu rrikonoxxuti.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 30 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jipprepara ħidmet 
il-Bord Amministrattiv. Huwa/hija 
għandu/ha j(t)ipparteċipa, mingħajr ma 
jkollu/ha d-dritt li j(t)ivvota, f’ħidmet il-
Bord Amministrattiv.

imħassar

Ġustifikazzjoni

M’għandhomx jibqgħu jiġu involuti l-Bord Amministrattiv u l-Uffiċjal Kap tas-Sigurtà tan-
Netwerk.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 30 - Paragrafu 4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa/hija għandu/ha j(t)ippreżenta l-
programm ta’ ħidma qabel l-1 ta’ 

imħassar
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Settembru biex jiġi adottat mill-Bord 
Amministrattiv.

Ġustifikazzjoni

M’għandhomx jibqgħu jiġu involuti l-Bord Amministrattiv u l-Uffiċjal Kap tas-Sigurtà tan-
Netwerk.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 30 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-Direttur għandu jkun responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programm ta' 
ħidma annwali ta’ l-Awtorità, taħt il-gwida 
tal-Bord tar-Regolaturi u ta’ l-Uffiċjal Kap 
għas-Sigurtà tan-Netwerks kif ikun 
xieraq, u taħt il-kontroll amministrattiv 
tal-Bord Amministrattiv.

5. Id-Direttur għandu jkun responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programm ta' 
ħidma annwali ta’ l-Awtorità, taħt il-gwida 
tal-Bord tar-Regolaturi.

Ġustifikazzjoni

M’għandhomx jibqgħu jiġu involuti l-Bord Amministrattiv u l-Uffiċjal Kap tas-Sigurtà tan-
Netwerk.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 30 - Paragrafu 9 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttur u l-Bord tar-Regolaturi 
jistgħu, skond ir-regoli ta’ proċedura, 
ikunu assistiti minn konsulenti jew 
esperti. Is-servizzi segretarjali għandhom 
ikunu pprovduti mill-Awtorità.

Ġustifikazzjoni

M’għandhomx jibqgħu jiġu involuti l-Bord Amministrattiv u l-Uffiċjal Kap tas-Sigurtà tan-
Netwerk.
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Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31 imħassar
L-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks
1. L-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-
Netwerks għandu jkun responsabbli mill-
koordinazzjoni tal-kompiti ta’ l-Awtorità li 
jkunu relatati mas-sigurtà tan-netwerks u 
ta’ l-informazzjoni. L-Uffiċjal Kap għas-
Sigurtà tan-Netwerks għandu jaħdem taħt 
ir-responsabbiltà ta’, u għandu 
jirrapporta lid-Direttur. Huwa se 
jipprepara l-abbozz tal-programm ta’ 
ħidma annwali għal dawn l-attivitajiet.
2. L-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-
Netwerks għandu jinħatar għal perjodu 
ta’ ħames snin mill-Bord Amministrattiv, 
fuq il-bażi tal-mertu, tal-ħiliet u ta’ l-
esperjenza rilevanti sabiex jieħu ħsieb 
kwistjonijiet ta’ sigurtà tan-netwerks u ta’ 
l-informazzjoni, minn lista ta’ mill-inqas 
żewġ kandidati proposti mill-
Kummissjoni.
3. L-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-
Netwerks jista’ jitneħħa mill-kariga biss 
fuq deċiżjoni mill-Bord Amministrattiv, 
wara li jikkonsulta lid-Direttur. Il-Bord 
Amministrattiv għandu jilħaq din id-
deċiżjoni fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ 
tliet kwarti mill-membri tiegħu.
4. Wara konsultazzjoni mad-Direttur, il-
Bord Amministrattiv, filwaqt li jaġixxi fuq 
proposta mill-Kummissjoni, jista' jestendi 
l-mandat ta' l-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà 
tan-Netwerks darba għal mhux aktar 
minn tliet snin f'dawk il-każijiet biss fejn 
jista' jiġi ġġustifikat bid-dmirijiet u r-
rekwiżiti ta' l-Awtorità.



AD\724531MT.doc 41/57 PE405.770v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Kwistjonijiet ta’ sigurtà diġà qegħdin jiġu trattati b’mod effettiv mill-Aġenzija Ewropea dwar 
is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA).

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 32 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-
Netwerks għandu jistabbilixxi Grupp 
Permanenti tal-Partijiet Interessati li jkun 
magħmul minn esperti li jirrappreżentaw 
il-partijiet interessati rilevanti, b'mod 
partikolari ġejjin mill-industrija tat-
teknoloġiji ta’ l-informazzjoni u tal-
komunikazzjonijiet, mill-gruppi tal-
konsumaturi u l-esperti akkademiċi fis-
sigurtà tan-netwerks u ta’ l-informazzjoni.
Huwa, f'konsultazzjoni mad-Direttur, 
għandu jiddetermina l-proċeduri fir-
rigward partikolarment tan-numru, il-
kompożizzjoni, il-ħatra tal-membri, u l-
operat tal-Grupp.

1. Id-Direttur għandu jistieden il-partijiet 
interessati rilevanti, b'mod partikulari 
ġejjin mill-industrija tat-teknoloġiji ta’ l-
informazzjoni u tal-komunikazzjonijiet u 
mill-gruppi tal-konsumaturi, sabiex 
jipprovdu għarfien espert lill-Bord tar-
Regolaturi. Huwa għandu jistieden 
rappreżentant ta’ l-ENISA sabiex 
jipprovdi għarfien espert dwar 
kwistjonijiet ta’ sigurtà li se jaffettwaw ix-
xogħol tar-Regolaturi Ewropej, u 
jippermetti lil dan ir-rappreżentant li 
jattendi għal-laqgħat kollha tal-Bord tar-
Regolaturi bħala osservatur permanenti.
Il-parir tal-partijiet interessati rilevanti 
lill-Bord tar-Regolaturi għandu jitqies fid-
deċiżjonijiet tagħhom u jiġi rrappurtat lill-
Parlament Ewropew, lill-Kummissjoni u 
lir-Regolaturi Ewropej.

Ġustifikazzjoni

Kwistjonijiet ta’ sigurtà diġà qegħdin jiġu trattati b’mod effettiv mill-Aġenzija Ewropea dwar 
is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) u l-kariga ta' Uffiċjal Kap tas-Sigurtà tan-
Netwerk m’għandhiex tibqa’ teżisti. Madankollu, rappreżentant ta’ l-ENISA għandu josserva 
l-laqgħat tal-Bord tar-Regolaturi u jipprovdi l-għarfien espert rilevanti.  Huma mixtieqa l-
opinjonijiet tal-partijiet interessati ta’ applikazzjoni ġenerali. Madankollu, jista’ jagħti l-każ 
li jkunu meħtieġa miżuri li jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda periklu għall-indipendenza ta' l-
NRAs.
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 32 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp għandu jkun presedut mill-
Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks.
Il-mandat tal-membri tiegħu għandu jkun 
ta' sentejn u nofs. Il-membri tal-Grupp ma 
jistgħux ikunu membri tal-Bord 
Amministrattiv jew tal-Bord tar-
Regolaturi.

2. Il-Grupp għandu jkun presedut mid-
Direttur. Il-mandat tal-membri tiegħu 
għandu jkun ta' sentejn u nofs. Il-membri 
tal-Grupp ma jistgħux ikunu membri tal-
Bord tar-Regolaturi.

Ġustifikazzjoni

Kwistjonijiet ta’ sigurtà diġà qegħdin jiġu trattati b’mod effettiv mill-Aġenzija Ewropea dwar 
is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) u l-kariga ta' Uffiċjal Kap tas-Sigurtà tan-
Netwerk m’għandhiex tibqa’ teżisti. Madankollu, rappreżentant ta’ l-ENISA għandu josserva 
l-laqgħat tal-Bord tar-Regolaturi u jipprovdi l-għarfien espert rilevanti.  Huma mixtieqa l-
opinjonijiet tal-partijiet interessati ta’ applikazzjoni ġenerali. Madankollu, jista’ jagħti l-każ 
li jkunu meħtieġa miżuri li jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda periklu għall-indipendenza ta' l-
NRAs.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 32 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Grupp jista' jagħti pariri lill-Uffiċjal 
Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks fir-
rigward tal-qadi ta' dmirijietu/ha skond dan 
ir-Regolament, fit-tfassil ta' proposta għall-
partijiet rilevanti tal-programm ta' ħidma 
ta' l-Awtorità, kif ukoll fl-iżgurar ta' 
komunikazzjoni mal-partijiet interessati 
fuq il-kwistjonijiet kollha relatati mal-
programm ta' ħidma.

4. Il-Grupp jista' jagħti pariri lid-Direttur
fir-rigward tal-qadi ta' dmirijietu/ha skond 
dan ir-Regolament, fit-tfassil ta' proposta 
għall-partijiet rilevanti tal-programm ta' 
ħidma ta' l-Awtorità, kif ukoll fl-iżgurar ta' 
komunikazzjoni mal-partijiet interessati u 
ma’ rappreżentant ta’ l-ENISA fuq il-
kwistjonijiet kollha relatati mal-programm 
ta' ħidma.

Ġustifikazzjoni

Kwistjonijiet ta’ sigurtà diġà qegħdin jiġu trattati b’mod effettiv mill-Aġenzija Ewropea dwar 
is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) u l-kariga ta' Uffiċjal Kap tas-Sigurtà tan-
Netwerk m’għandhiex tibqa’ teżisti. Madankollu, rappreżentant ta’ l-ENISA għandu josserva 
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l-laqgħat tal-Bord tar-Regolaturi u jipprovdi l-għarfien espert rilevanti.  Huma mixtieqa l-
opinjonijiet tal-partijiet interessati ta’ applikazzjoni ġenerali. Madankollu, jista’ jagħti l-każ 
li jkunu meħtieġa miżuri li jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda periklu għall-indipendenza ta' l-
NRAs.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar
Il-Bord ta’ l-Appell

1. Il-Bord ta’ l-Appell għandu jkun 
magħmul minn sitt membri u minn sitt 
membri alternattivi magħżula minn fost l-
istaff anzjan kurrenti jew preċedenti ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, mill-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni jew minn
istituzzjonijiet nazzjonali jew Komunitarji 
oħra b’esperjenza rilevanti fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-Bord ta’ 
l-Appell jaħtar lill-President tiegħu.
2. Il-membri tal-Bord ta’ l-Appell 
għandhom jinħatru mill-Bord 
Amministrattiv, fuq proposta mill-
Kummissjoni, wara sejħa għal espressjoni 
ta’ interess, wara li jiġi konsultat il-Bord 
tar-Regolaturi.
3. Il-mandat tal-membri tal-Bord ta’ l-
Appell għandu jkun ta’ ħames snin. Dan 
it-terminu għandu jkun jista’ jiġġedded.
Il-membri tal-Bord ta’ l-Appell għandhom 
ikunu indipendenti fit-teħid tad-
deċiżjonijiet tagħhom. Huma 
m’għandhomx ikunu vinkolati mill-ebda 
struzzjoni. Ma jistgħu jwettqu l-ebda dmir 
ieħor fl-Awtorità, fil-Bord Amministrattiv 
tagħha jew fil-Bord tar-Regolaturi 
tagħha. Membru tal-Bord ta’ l-Appell ma 
jistax jitneħħa(titneħħa) matul il-mandat 
tiegħu(tagħha), sakemm ma 
jinstabx(tinstabx) ħati/ja ta’ kondotta 
ħażina serja, u l-Bord Amministrattiv, 
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wara li jikkonsulta lill-Bord tar-
Regolaturi, jieħdu deċiżjoni dwar dan.
4. Il-Membri tal-Bord ta’ l-Appell ma 
jistgħu jieħdu sehem fl-ebda proċedura 
ta’ appell jekk ikollhom kwalunkwe 
interess personali fiha, jew jekk 
preċedentement kienu involuti bħala 
rappreżentanti ta’ waħda mill-partijiet 
għall-proċeduri, jew jekk kienu 
parteċipaw fid-deċiżjoni li qed tiġi 
appellata.
Jekk, għal waħda mir-raġunijiet li 
jissemmew fl-ewwel subparagrafu, jew 
għal kwalunke raġuni oħra, membru tal-
Bord ta’ l-Appell iqis li wieħed mill-
membri sħabu m’għandux jieħu sehem fi 
kwalunkwe proċedura ta’ appell, il-
membru għandu jinforma lill-Bord ta’ l-
Appell b’dan. Tista’ titressaq oġġezzjoni 
fil-konfront ta’ membru tal-Bord ta’ l-
Appell minn kwalunkwe parti għall-
proċedura ta’ appell minħabba 
kwalunkwe raġuni li tissemma fl-ewwel 
subparagrafu, jew jekk ikun issuspettat 
b’parzjalità. Oġġezzjoni ma tistax tkun 
ibbażata fuq in-nazzjonalità tal-membri, u 
lanqas m’għandha tkun ammissibbli jekk, 
filwaqt li tkun konxja minn raġuni biex 
titressaq oġġezzjoni, il-parti għall-
proċeduri ta’ appell ma tkun ħadet l-ebda 
pass proċedurali.
5. Il-Bord ta’ l-Appell għandu jiddeċiedi 
dwar l-azzjoni li għandha tittieħed fil-każi 
li ġew speċifikati fil-paragrafu 4 mingħajr 
il-parteċipzzjoni tal-membru konċernat.
Sabiex tittieħed dik id-deċiżjoni, il-
membru konċernat għandu jiġi sostitwit 
fuq il-Bord ta’ l-Appell mill-membru 
alternattiv għalih, ħlief jekk il-membru 
alternattiv isib ruħu f’pożizzjoni simili.
Jekk dan ikun il-każ, il-President għandu 
jagħżel sostitut minn fost il-membri 
alternattivi disponibbli.
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Ġustifikazzjoni

L-Awtorità m’għandux ikollha setgħa fuq id-dritt ta’ l-użu tan-numri u għalhekk m’hemmx 
bżonn tal-Bord ta’ l-Appell.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34 imħassar
L-appelli

1. Il-Bord ta’ l-Appell għandu jkun 
responsabbli mit-teħid tad-deċiżjonijiet 
rigward appelli minn deċiżjonijiet jew 
miżuri li tkun ħadet l-Awtorità fl-oqsma 
koperti mill-Artikolu 8(1).
2. Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ l-Appell 
għandhom jiġu adottati fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza kwalifikata ta’ mill-inqas 
erbgħa mis-sitt membri tiegħu. Il-Bord ta’ 
l-Appell għandu jitlaqqa’ kulmeta jkun 
meħtieġ.
3. Appell ippreżentat skond il-paragrafu 1 
m’għandux ikollu effett ta’ sospensjoni.
Madankollu jekk il-Bord ta’ l-Appell iqis 
li ċ-ċirkostanzi jeħtieġu dan, jista’ 
jissospendi l-applikazzjoni tad-deċiżjoni 
kontestata.
4. L-appell, flimkien mad-dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet għalih, għandha tiġi
preżentata bil-miktub lill-Awtorità fi 
żmien xahrejn min-notifika tad-deċiżjoni 
jew tal-miżura lill-intrapriża konċernata, 
jew fin-nuqqas ta’ dan, mill-jum meta l-
Awtorità tkun għamlet pubblika l-miżura 
jew id-deċiżjoni tagħha. Il-Bord ta’ l-
Appell għandu jiddeċiedi dwar l-appell fi 
żmien xahrejn wara li jkun ġie preżentat 
l-appell.
5. Jekk l-appell ikun ammissibbli, il-Bord 
ta’ l-Appell għandu jeżamina jekk hux 
fondat sew. Għandu jistieden lill-partijiet 
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għall-proċeduri ta’ appell kemm-il darba 
jkun meħtieġ sabiex jippreżentaw 
sottomissjonijiet dwar in-notifiki li jkun 
ħareġ jew dwar komunikazzjonijiet mill-
partijiet l-oħra għall-proċeduri ta’ appell, 
fil-limiti taż-żmien speċifikati. Il-partijiet 
għall-proċeduri ta’ appell għandu 
jkollhom il-jedd li jagħmlu preżentazzjoni 
orali.
6. Fit-termini ta’ dan l-Artikolu, il-Bord 
ta’ l-Appell jista’ jeżerċita kwalunkwe 
setgħa li tinsab fil-kompetenza ta’ l-
Awtorità jew jista’ jirrinvija l-każ quddiem 
l-entità kompetenti ta’ l-Awtorità. Din ta’ 
l-aħħar għandha tkun vinkolata bid-
deċiżjoni tal-Bord ta’ l-Appell.
7. Il-Bord ta’ l-Appell għandu jadotta r-
regoli ta’ proċeduri tiegħu stess.

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità m’għandux ikollha setgħa fuq id-dritt ta’ l-użu tan-numri u għalhekk m’hemmx 
bżonn tal-Bord ta’ l-Appell.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 imħassar
L-azzjonijiet quddiem il-Qorti tal-

Prim’Istanza u quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja

1. Tista’ titressaq azzjoni quddiem il-Qorti 
tal-Prim’Istanza jew quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja skond l-Artikolu 230 tat-Trattat, 
fejn tiġi kontestata deċiżjoni li jkun ħa l-
Bord ta’ l-Appell, jew, f’każi fejn mhemm
l-ebda dritt għal appell quddiem il-Bord, li 
tkun ħadet l-Awtorità.
2. Jekk l-Awtorità tonqos milli tieħu 
deċiżjoni, jistgħu jitressqu proċeduri 
minħabba nuqqas ta’ azzjoni quddiem il-
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Qorti tal-Prim’Istanza jew quddiem il-
Qorti tal-Ġustizzja skond l-Artikolu 232 
tat-Trattat.
3. L-Awtorità għandha tkun meħtieġa 
tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tkun 
konformi mas-sentenza tal-Qorti tal-
Prim’Istanza jew tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Ġustifikazzjoni

Jekk l-emendi rilevanti jiġu approvati, id-drittijiet ta’ l-użu tan-numri ma jkunux kompetenza 
ta’ l-Awtorità u ma jkunx hemm bżonn tal-Bord ta’ l-Appell. Jekk ma jiġux approvati, dawn il-
proċeduri għandhom jibqgħu japplikaw.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 36 - paragrafu 1 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) proporzjon ta’ ħlasijiet ta’ użu 
mogħtija mill-applikanti skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 17;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità m'għandux ikollha s-setgħa li tiġbor tariffi għad-dritt ta’ l-użu. Jista’ jkun hemm 
bżonn li jitħassar il-paragrafu (a) sakemm ma jinħolqux servizzi oħra li jirrikjedu ħlasijiet.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 36 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-nefqa ta’ l-Awtorità għandha tkopri l-
ispejjeż ta’ l-istaff flimkien ma’ l-ispejjeż 
amministrattivi, infrastrutturali u operattivi.

2. In-nefqa ta’ l-Awtorità għandha tkopri l-
ispejjeż ta’ l-istaff flimkien ma’ l-ispejjeż 
amministrattivi, infrastrutturali u operattivi,
inklużi dawk b’rabta mat-twaqqif ta’ 
segretarjat indipendenti.



PE405.770v02-00 48/57 AD\724531MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità għandu jkollha segretarjat li jkopri l-ħtiġijiet amministrattivi kollha ta’ l-operat 
tagħha.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 37 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Frar ta’ 
kull sena, id-Direttur għandu jfassal abbozz 
ta’ baġit preliminari li jkopri n-nefqa 
operattiva u l-programm ta’ ħidma 
antiċipat għas-sena finanzjarja ta’ wara, u 
għandu jibgħatu lill-Bord Amministrattiv
flimkien ma’ lista ta’ impjiegi provviżorji.
Kull sena, il-Bord Amministrattiv, fuq il-
bażi ta’ l-abbozz ippreparat mid-Direttur, 
għandu jagħmel stima tad-dħul u ta’ l-infiq 
ta’ l-Awtorità għa-sena finanzjarja ta’ 
wara. Din l-istima, inkluż abbozz ta’ pjan 
ta’ stabbiliment, għandha tkun trażmessa 
mill-Bord Amministrattiv lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-31 
ta’ Marzu. Qabel l-adozzjoni ta’ l-istima, l-
abbozz ippreparat mid-Direttur għandu 
jkun trażmess lill-Bord Regolatorju, li 
jista’ jagħti opinjoni dwar l-abbozz.

1. Sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Frar ta’ 
kull sena, id-Direttur għandu jfassal abbozz 
ta’ baġit preliminari li jkopri n-nefqa 
operattiva u l-programm ta’ ħidma 
antiċipat għas-sena finanzjarja ta’ wara, u 
għandu jibgħatu lill-Bord tar-Regolaturi
flimkien ma’ lista ta’ impjiegi provviżorji.
Kull sena, il-Bord tar-Regolaturi , fuq il-
bażi ta’ l-abbozz ippreparat mid-Direttur, 
għandu jagħmel stima tad-dħul u ta’ l-infiq 
ta’ l-Awtorità għas-sena finanzjarja ta’ 
wara. Din l-istima, inkluż abbozz ta’ pjan 
ta’ stabbiliment, għandha tkun trażmessa 
mill-Bord tar-Regolaturi lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu.

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jingħata setgħa ikbar fuq il-baġit sabiex tkun żgurata 
indipendenza effettiva mill-Kummissjoni.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 37 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-baġit ta’ l-Awtorità għandu jitfassal 
mill-Bord Amministrattiv. Għandu jsir 
finali wara l-adozzjoni finali tal-baġit 

5. Il-baġit ta’ l-Awtorità għandu jitfassal 
mill-Bord tar-Regolaturi. Għandu jsir 
finali wara l-adozzjoni finali tal-baġit 
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ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej. Fejn 
ikun meħtieġ, għandhom isiru l-
arranġamenti meħtieġa.

ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej u wara 
li tkun approvata l-kontribuzzjoni ta’ żewġ 
terzi mingħand l-Istati Membri. Fejn ikun 
meħtieġ, għandhom isiru l-arranġamenti 
meħtieġa.

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jingħata setgħa ikbar fuq il-baġit sabiex tkun żgurata 
indipendenza effettiva mill-Kummissjoni. Peress li l-baġit għall-Awtorità huwa magħmul 
b’mod konġunt minn 1/3 tal-baġit tal-Komunità u 2/3 li ġejjin mill-NRAs, l-ippjanar rispettiv 
għandu jitqies meta qegħdin jitħejjew il-pjanijiet baġitarji annwali.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 37 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Bord Amministrattiv, mingħajr 
dewmien, għandu jinnotifika lill-awtorità 
baġitarja bil-ħsieb li għandu li jimplimenta 
kwalunkwe proġett li jista’ jkollu 
implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti 
għall-finanzjament tal-baġit tiegħu, b’mod 
partikolari kwalunkwe proġett li jkun 
relatat ma’ proprjetà, bħall-kiri jew ix-xiri 
ta’ bini. Għandu jinforma lill-Kummissjoni 
b’dan. Jekk kwalunkwe fergħa mill-
awtorità baġitarja biħsiebha toħroġ 
opinjoni, fi żmien ġimgħatejn wara li 
tirċievi l-informazzjoni dwar il-proġett ta’ 
bini, għandha tinnotifika lill-Awtorità bil-
ħsieb li għandha li toħroġ opinjoni ta’ din 
ix-xorta. Jekk ma tingħtax risposta, l-
Awtorità tista’ tipproċedi bl-operazzjoni 
pjanata.

6. Il-Bord tar-Regolaturi, mingħajr 
dewmien, għandu jinnotifika lill-awtorità 
baġitarja bil-ħsieb li għandu li jimplimenta 
kwalunkwe proġett li jista’ jkollu 
implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti 
għall-finanzjament tal-baġit tiegħu, b’mod 
partikolari kwalunkwe proġett li jkun 
relatat ma’ proprjetà, bħall-kiri jew ix-xiri 
ta’ bini. Għandu jinforma lill-Kummissjoni 
b’dan. Jekk kwalunkwe fergħa mill-
awtorità baġitarja biħsiebha toħroġ 
opinjoni, fi żmien ġimgħatejn wara li 
tirċievi l-informazzjoni dwar il-proġett ta’ 
bini, għandha tinnotifika lill-Awtorità bil-
ħsieb li għandha li toħroġ opinjoni ta’ din 
ix-xorta. Jekk ma tingħatax risposta, l-
Awtorità tista’ tipproċedi bl-operazzjoni 
pjanata.

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jingħata setgħa ikbar fuq il-baġit sabiex tkun żgurata 
indipendenza effettiva mill-Kummissjoni.
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Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 38 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Wara li jirċievi l-osservazzjonijiet tal-
Qorti ta’ l-Awdituri dwar il-kontabbiltà 
provviżorja ta’ l-Awtorità, skond l-Artikolu 
129 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002, id-Direttur, 
filwaqt li jaġixxi fuq ir-responsabbiltà 
tiegħu, għandu jfassal il-kontabbiltà finali 
ta’ l-Awtorità u jittrażmettiha, għal 
opinjoni, lill-Bord Amministrattiv.

4. Wara li jirċievi l-osservazzjonijiet tal-
Qorti ta’ l-Awdituri dwar il-kontabbiltà 
provviżorja ta’ l-Awtorità, skond l-Artikolu 
129 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002, id-Direttur, 
filwaqt li jaġixxi fuq ir-responsabbiltà 
tiegħu, għandu jfassal il-kontabbiltà finali 
ta’ l-Awtorità u jittrażmettiha, għal 
opinjoni, lill-Bord tar-Regolaturi.

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jingħata setgħa ikbar fuq il-baġit u r-rappurtar dwaru, b’hekk 
jingħata iktar lok għall-indipendenza mill-Kummissjoni.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 38 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord Amministrattiv għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kontabbiltà finali ta’ l-
Awtorità.

5. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kontabilità finali ta’ l-
Awtorità.

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jingħata setgħa ikbar fuq il-baġit u r-rappurtar dwaru, b’hekk 
jingħata iktar lok għall-indipendenza mill-Kummissjoni.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 38 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-Direttur għandu jittrażmetti din il-
kontabbiltà finali, akkumpanjata mill-

6. Id-Direttur għandu jittrażmetti din il-
kontabbiltà finali, akkumpanjata mill-
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opinjoni tal-Bord Amministrattiv, mhux 
aktar tard mill-1 ta’ Lulju wara li tkun ġiet 
ikkompletata s-sena finanzjarja, lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Qorti ta’ l-Awdituri.

opinjoni tal-Bord tar-Regolaturi , mhux 
aktar tard mill-1 ta’ Lulju wara li tkun ġiet 
ikkompletata s-sena finanzjarja, lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Qorti ta’ l-Awdituri.

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jingħata setgħa ikbar fuq il-baġit u r-rappurtar dwaru, b’hekk 
jingħata iktar lok għall-indipendenza mill-Kummissjoni.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 38 - paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Id-Direttur għandu jibgħat lill-Qorti ta’ 
l-Awdituri risposta għall-osservazzjoni ta’ 
din ta’ l-aħħar sa mhux aktar tard mill-15 
ta’ Ottubru. Huwa għandu jibgħat ukoll din 
ir-risposta lill-Bord Amministrattiv, lill-
Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni.

8. Id-Direttur għandu jibgħat lill-Qorti ta’ 
l-Awdituri risposta għall-osservazzjoni ta’ 
din ta’ l-aħħar sa mhux aktar tard mill-15 
ta’ Ottubru. Huwa għandu jibgħat ukoll din 
ir-risposta lill-Bord tar-Regolaturi, lill-
Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jingħata setgħa ikbar fuq il-baġit u r-rappurtar dwaru, b’hekk 
jingħata iktar lok għall-indipendenza mill-Kummissjoni.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
Awtorità għandhom jitfasslu mill-Bord 
Amministrattiv wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni. Dawk ir-regoli jistgħu 
jiddevjaw mir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 
2343/2002 jekk il-ħtiġiet operattivi 
speċifiċi għall-funzjonament ta’ l-Awtorità 
jeħtieġu dan u biss bil-qbil preċedenti tal-

Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
Awtorità għandhom jitfasslu mid-Direttur
wara konsultazzjoni mal-Bord tar-
Regolaturi u mal-Kummissjoni. Dawk ir-
regoli jistgħu jiddevjaw mir-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 
2343/2002 jekk il-ħtiġiet operattivi 
speċifiċi għall-funzjonament ta’ l-Awtorità 
jeħtieġu dan u biss bil-qbil preċedenti tal-
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Kummissjoni. Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur u l-Bord tar-Regolaturi għandhom jingħataw setgħa ikbar fuq ir-regoli finanzjarji 
ta’ l-Awtorità, b’hekk jingħata iktar lok għall-indipendenza mill-Kummissjoni.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 41 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn meħtieġ, il-kunfidenzjalità ta’ l-
informazzjoni pprovduta skond dan l-
Artikolu għandha tkun iggarantita. L-
Artikolu 46 għandu japplika.

Ġustifikazzjoni

Il-kunfidenzjalità ta’ l-informazzjoni għandha tkun żgurata.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istaff ta’ l-Awtorità, inklużi d-Direttur, l-
Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks u 
l-uffiċjali ssekondati mill-Istati Membri 
fuq bażi temporanzja, għandu jagħmel 
dikjarazzjoni ta’ l-impenji u dikjarazzjoni 
ta’ l-interessi fejn jindika kwalunkwe 
interess dirett jew indirett, li jista’ jitqies li 
jippreġudika l-indipendenza tagħhom.
Dikjarazzjonijiet ta’ din ix-xorta għandhom 
isiru bil-miktub.

L-istaff ta’ l-Awtorità, inklużi d-Direttur u 
l-uffiċjali ssekondati mill-Istati Membri 
fuq bażi temporanja, għandu jagħmel 
dikjarazzjoni ta’ l-impenji u dikjarazzjoni 
ta’ l-interessi fejn jindika kwalunkwe 
interess dirett jew indirett, li jista’ jitqies li 
jippreġudika l-indipendenza tagħhom.
Dikjarazzjonijiet ta’ din ix-xorta għandhom 
isiru bil-miktub.

Ġustifikazzjoni

Kwistjonijiet ta’ sigurtà diġà qegħdin jiġu trattati b’mod effettiv mill-Aġenzija Ewropea dwar 
is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) u l-kariga ta' Uffiċjal Kap tas-Sigurtà tan-
Netwerk m’għandhiex tibqa’ teżisti.
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Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 46 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri tal-Bordijiet ta’ l-Awtorità, 
id-Direttur, l-esperti esterni, u l-membri ta’ 
l-istaff ta’ l-Awtorità, inklużi l-Uffiċjali 
issekondati mill-Istati Membri fuq bażi 
temporanja huma suġġetti għar-rekwiżiti 
ta’ kunfidenzjalità skond l-Artikolu 287 
tat-Trattat, anki wara li dmirijiethom ikunu 
waqfu.

2. Il-membri tal-Bord tar-Regolaturi, id-
Direttur, l-esperti esterni, u l-membri ta’ l-
istaff ta’ l-Awtorità, inklużi l-Uffiċjali 
issekondati mill-Istati Membri fuq bażi 
temporanja huma suġġetti għar-rekwiżiti 
ta’ kunfidenzjalità skond l-Artikolu 287 
tat-Trattat, anki wara li dmirijiethom ikunu 
waqfu.

Ġustifikazzjoni

M’għandux jibqa’ jiġi involut il-Bord Amministrattiv.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 47 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord Amministrattiv għandu jadotta 
miżuri prattiċi biex ikun applikat ir-
Regolament (KE) Nru 1049/2001 fi żmien 
sitt xhur mid-data tal-bidu ta’ l-
operazzjonijiet ta' l-Awtorità.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta 
miżuri prattiċi biex ikun applikat ir-
Regolament (KE) Nru 1049/2001 fi żmien 
sitt xhur mid-data tal-bidu effettiv ta’ l-
operazzjonijiet ta' l-Awtorità.

Ġustifikazzjoni

M’għandux jibqa’ jiġi involut il-Bord Amministrattiv.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 49 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord Amministrattiv, bi ftehim mal- 2. Il-Bord tar-Regolaturi, bi ftehim mal-
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Kummissjoni, għandu jadotta l-miżuri 
implimentattivi meħtieġa skond l-
arranġamenti provduti fl-Artikolu 110 tar-
Regolamenti tal-Persunal ta’ l-Uffiċjali tal-
Komunitajiet Ewropej.

Kummissjoni, għandu jadotta l-miżuri 
implimentattivi meħtieġa skond l-
arranġamenti provduti fl-Artikolu 110 tar-
Regolamenti tal-Persunal ta’ l-Uffiċjali tal-
Komunitajiet Ewropej.

Ġustifikazzjoni

M’għandux jibqa’ jiġi involut il-Bord Amministrattiv.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 49 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord Amministrattiv jista’ jadotta 
dispożizzjonijiet sabiex l-esperti nazzjonali 
mill-Istati Membri jkunu jistgħu jiġu 
impjegati bħala ħaddiema issekondati ma’ 
l-Awtorità.

4. Il-Bord tar-Regolaturi jista’ jadotta 
dispożizzjonijiet sabiex l-esperti nazzjonali 
mill-Istati Membri jkunu jistgħu jiġu 
impjegati bħala ħaddiema issekondati ma’ 
l-Awtorità.

Ġustifikazzjoni

M’għandux jibqa’ jiġi involut il-Bord Amministrattiv.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien ħames snin mill-bidu effettiv tal-
ħidma u kull ħames snin minn dak inhar 
’il quddiem, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapport ġenerali dwar l-
esperjenza miksuba bħala riżultat ta’ 
ħidmet l-Awtorità u tal-proċeduri stabbiliti 
f’dan ir-Regolament. L-evalwazzjoni 
għandha tkopri r-riżultati miksuba mill-
Awtorità u l-metodi ta’ ħidma tagħha, 
b’relazzjoni għall-għan, għall-mandat u 
għall-kompiti tagħha li ġew iddefiniti f’dan 
ir-regolament u fil-programmi ta’ ħidma 

Fi żmien tliet snin mill-bidu effettiv tal-
ħidma, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapport ġenerali dwar l-
esperjenza miksuba bħala riżultat ta’ 
ħidmet l-Awtorità u tal-proċeduri stabbiliti 
f’dan ir-Regolament. L-evalwazzjoni 
għandha tkopri r-riżultati miksuba mill-
Awtorità u l-metodi ta’ ħidma tagħha, 
b’relazzjoni għall-għan, għall-mandat u 
għall-kompiti tagħha li ġew iddefiniti f’dan 
ir-regolament u fil-programmi ta’ ħidma 
annwali tagħha. L-evalwazzjoni għandha 
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annwali tagħha. L-evalwazzjoni għandha 
tqis il-fehmiet tal-partijiet interessati, 
kemm fuq il-livell Komunitarju kif ukoll 
fuq il-livell nazzjonali. Ir-rapport u 
kwalunkwe proposta li takkumpanjah 
għandhom jintbagħtu lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

tqis il-fehmiet tal-partijiet interessati, 
kemm fuq il-livell Komunitarju kif ukoll 
fuq il-livell nazzjonali. Ir-rapport u 
kwalunkwe proposta li takkumpanjah 
għandhom jintbagħtu lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Dan ir-Regolament għandu jibqa’ validu 
għal perjodu ta’ ħames snin mid-dħul fis-
seħħ tiegħu sakemm il-Kummissjoni ma 
tissuġġerixxix li għandu jibqa’ japplika 
għal ħames snin oħra sakemm issir 
reviżjoni, fuq il-bażi ta' l-evalwazzjoni 
msemmija fl-ewwel paragrafu u tal-
progress li jkun sar lejn il-kisba ta' suq 
wieħed Ewropew tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi.

Ġustifikazzjoni

Dan huwa qasam tat-teknoloġija li miexi b’pass mgħaġġel u hemm ix-xewqa li jsir skrutinju 
iktar minn darba matul kull mandat. Barra minn hekk, l-iżviluppi fir-rigward tal-kompetenzi 
ta’ l-ENISA u l-mandat estiż tagħha għandhom jitqiesu jekk tassew għandha tiġi aġġustata l-
evalwazzjoni mill-ġdid tar-regoli regolatorji għall-kwistjonijiet ta’ sigurtà. F’każ li l-miżuri 
meħuda ma jwasslux għat-twaqqif ta’ suq wieħed tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, għandu 
jkun hemm lok għar-Regolaturi Ewropej biex ikomplu xogħolhom.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 imħassar
Id-dispożizzjonijiet tranżitorji

1. Sa mhux aktar tard mill-14 ta' Marzu 
2011, l-Awtorità għandha tassumi r-
responsabbiltà għall-attivitajiet kollha 
mwettqa mill-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni 
qabel dik id-data u li jaqgħu fl-ambitu ta’ 
dan ir-Regolament.
2. L-interess bħala sid ta’ kwalunkwe 
proprjetà mobbli li għandha l-Aġenzija 
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Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u 
l-Informazzjoni fid-data li tissemma fil-
paragrafu 1 t’hawn fuq għandha tiġi 
trasferita lill-Awtorità b’effett minn dik 
id-data.

Ġustifikazzjoni

Kwistjonijiet ta’ sigurtà diġà qegħdin jiġu trattati b’mod effettiv mill-Aġenzija Ewropea dwar 
is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) u m'għandhomx jaqgħu fil-kompetenza ta’ 
l-Awtorità.
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