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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sabiex jiżdiedu l-investiment, l-innovazzjoni, u l-benefiċċji tal-konsumatur fil-
komunikazzjonijiet elettroniċi, l-UE teħtieġ qafas regolatorju koerenti li jirrispetta kemm il-
ħtieġa għal koperazzjoni akbar fl-UE kif ukoll id-diversita tas-swieq tat-telekomunikazzjoni 
fl-Istati Membri.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali (NRAs) se jibbenefikaw minn koperazzjoni akbar 
bejniethom kif ukoll miż-żamma ta' livell sinifikanti ta' awtonomija - mill-Kummissjoni kif 
ukoll mill-gvernijiet nazzjonali - biex jevalwaw u jirrimedjaw kwistjonijiet ta' swieq 
nazzjonali. Peress li l-kwistjonijiet kumplessi fost l-Istati Membri u bejniethom jirrikjedu 
kunsiderazzjoni bir-reqqa u djalogu miftuħ, mekkaniżmu ta' konsultazzjoni u koordinazzjoni 
se jkun aktar effettiv minn wieħed ta' mandat u ta' veto. Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tirrakkomanda lill-NRA biex tadotta jew tirtira abbozzi ta' miżuri speċifiċi u l-NRA tkun tista' 
temenda jew tirtira abozzi ta' miżuri fi żmien tliet xhur.

L-NRAs għandhom ikunu forniti bl-għodod li jista' jkollhom bżonn biex iżidu l-
kompetizzjoni tas-suq. Filwaqt li swieq nazzjonali speċifiċi jirrikjedu soluzzjonijiet differenti, 
għandha tkun disponibbli għall-NRAs separazzjoni funzjonali bħala għażla potenzjali biex 
jindirizzaw ostakoli regolatorji.

Konformi mar-rispett għall-ħtiġijiet speċifiċi u l-kundizzjonijiet tas-suq ta' l-Istati Membri, l-
immaniġġjar ta' l-ispettru u l-armonizzazzjoni jkunu indirizzati bl-aktar mod effettivi u xieraq 
minn NRAs f'konsultazzjoni mal-Kummissjoni. L-aqwa deċiżjonijiet dwar għotja u 
allokazzjoni se jirrispettaw in-newtralita teknoloġika filwaqt li jiġu meqjusa deċiżjonijiet 
meħuda minn organizzazzjonijiet internazzjonali relatati ma' l-immaniġġjar ta' l-ispettru tar-
radju.

It-titjib tas-sigurta u l-integrita huwa vitali wkoll għall-espansjoni tan-netwerks elettroniċi 
Ewropej. Filwaqt li n-netwerks u s-servizzi elettroniċi javviċinaw lill-Ewropa aktar permezz 
tal-komunikazzjonijiet, ir-riskji li ġejjin minn ksur tas-sigurta għandhom potenzjal akbar 
għad-dannu. Il-miżuri ta' salvagwardja għandhom ikunu proporzjonati mar-riski evalwati 
filwaqt li għandhom jibqgħu adegwati għaċ-ċirkostanzi, u għalhekk il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta miżuri tekniċi ta' implimentazzjoni bi qbil ma' l-NRAs. L-impriżi 
għandhom jinnotifikaw lill-NRAs dwar ksur serju tas-sigurta, fejn id-definizzjoni ta' dan 
għandu jiġi determinat mill-NRA speċifika.

Il-Kummissjoni pproponiet li ladarba s-swieq isiru aktar kompetittivi, ir-regolamentazzjoni 
għandha titħalla għall-politika tal-kompetizzjoni. Dan għandu jittieħed pass ieħor 'il quddiem 
permezz ta' klawżoli sunset li joffru skadenzi li għandhom jiġu ssodisfati.

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, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Bħala parti minn dan il-qafas, ir-
regolamentazzjoni ex-ante tas-suq, li 
huwa speċifiku għas-settur, jipprovdi 
għat-tranżizzjoni minn monopoliji 
preċedenti għal swieq kompetittivi ta' 
netwerks u servizzi ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Malli s-swieq isiru 
kompetittivi, ir-regolamentazzjoni ex-ante 
għandha titwaqqaf u għandha tapplika 
b'mod esklussiv il-liġi Komunitarja u 
nazzjonali. Minħabba d-dinamiki 
kompetittivi li dejjem qed jikbru fis-swieq 
Ewropej tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, il-benefiċċji potenzjali tar-
regolamentazzjoni ex-ante tal-prezz u ta' 
l-aċċess, li hija speċifika għas-settur, 
jonqsu b'mod sinifikanti maż-żmien. Is-
swieq tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
wrew dinamiki kompetittivi b'saħħithom 
f'dawn l-aħħar snin u x'aktarx li l-
kompetizzjoni se tkompli tiżdied fis-snin li 
ġejjin. Sabiex tkun żgurata tranżizzjoni 
fil-ħin għall-applikazzjoni esklussiva tal-
liġi tal-kompetizzjoni Komunitarja u 
nazzjonali, id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva dwar ir-regolamentazzjoni ex-
ante li hija speċifika għas-settur 
għandhom jintemmu f'data definita 
sakemm il-Kummissjoni ma turix li r-
regolamentazzjoni ex-ante tidher li tkun 
ġustifikata jekk titkompla wara dik id-
data. 
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Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) F’dak ir-rigward, il-Kummissjoni 
ppreżentat ir-riżultati inizjali fil-
Komunikazzjoni tagħha lill-Kunsill, lill-
Parlament Ewropew, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni fid-29 ta’ Ġunju 2006 
dwar l-analiżi tal-qafas regolatorju ta’ l-UE 
għan-netwerks u s-servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettronika. Abbażi ta’ 
dawn ir-riżultati inizjali, saret 
konsultazzjoni pubblika, li identifikat in-
nuqqas kontinwu ta’ suq intern tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi bħala l-
aktar aspett importanti li jeħtieġ li jkun 
indirizzat. B'mod partikolari, instab li l-
frammentazzjoni tar-regolamentazzjoni, u 
l-inkonsistenzi fost l-attivitajiet ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
jipperikolaw mhux biss il-kompetittività 
tas-settur, iżda wkoll il-benefiċċji 
sostanzjali li l-konsumatur jieħu mill-
kompetizzjoni transkonfinali.

(2) F’dak ir-rigward, il-Kummissjoni 
ppreżentat ir-riżultati inizjali fil-
Komunikazzjoni tagħha lill-Kunsill, lill-
Parlament Ewropew, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni fid-29 ta’ Ġunju 2006 
dwar l-analiżi tal-qafas regolatorju ta’ l-UE 
għan-netwerks u s-servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettronika. Abbażi ta’ 
dawn ir-riżultati inizjali, saret 
konsultazzjoni pubblika, li wriet appoġġ 
għat-tkomplija tal-mudell attwali tal-
qafas. Dan il-qafas introduċa 
aġġustamenti tekniċi ta' natura 
tranżizzjonali biex ikun żgurat li t-
tranżizzjoni sħiħa għal-liġi tal-
kompetizzjoni ssir realta, peress li n-
natura tal-qafas tibqa' temporanja, u 
għandu jiġi revedut sal-31 ta' Diċembru 
2013. Sa dak iż-żmien, jekk ikun żviluppa 
suq kompletament kompetittiv tat-
telekomunikazzjonijiet, id-dispożizzjonijiet 
ta' din id-Direttiva jispiċċaw.

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Għaldaqstant, il-qafas regolatorju ta’ l-
UE għan-netwerks u s-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi għandu jiġi 
rriformat, bil-għan li jiġi kkompletat is-suq 
intern għall-komunikazzzjonijiet elettroniċi 
billi jissaħħaħ il-mekkaniżmu Komunitarju 
għar-regolamentazzjoni ta’ l-operaturi li 

(3) Għaldaqstant, il-qafas regolatorju ta’ l-
UE għan-netwerks u s-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi għandu jiġi 
rriformat, bil-għan li jiġi kkompletat is-suq 
intern għall-komunikazzzjonijiet elettroniċi 
billi jissaħħaħ il-mekkaniżmu Komunitarju 
għar-regolamentazzjoni ta’ l-operaturi li 
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għandhom saħħa sinifikanti fi swieq 
ewlenin. Dan huwa kkomplimentat mit-
twaqqif ta’ Awtorità Ewropea tas-Suq tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (minn issa 
'l quddiem, "l-Awtorità"), permezz tar-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [.../…/KE] ta’ [data]. Ir-riforma 
tinkludi wkoll d-definizzjoni ta’ strateġija 
għall-ġestjoni effiċjenti ta’ l-ispettru tar-
radju, bil-għan li jinkiseb Spazju Uniku 
Ewropew ta’ l-Informazzjoni u jissaħħu d-
dispożizzjonijiet għal utenti b'diżabbiltà, u 
b'hekk tinħoloq soċjetà ta’ l-informazzjoni 
li tkun inklussiva.

għandhom saħħa sinifikanti fi swieq 
ewlenin. Ir-riforma tinkludi wkoll d-
definizzjoni ta’ strateġija għall-ġestjoni 
effiċjenti u koordinata ta’ l-ispettru tar-
radju, bil-għan li jinkiseb Spazju Uniku 
Ewropew ta’ l-Informazzjoni u jissaħħu d-
dispożizzjonijiet għal utenti b'diżabbiltà, u 
b'hekk tinħoloq soċjetà ta’ l-informazzjoni 
li tkun inklussiva.

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-indipendenza ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandha tissaħħaħ 
biex tkun żgurata l-applikazzjoni iktar 
effettiva tal-qafas regolatorju u biex tiżdied 
l-awtorità tagħhom u l-konsistenza fid-
deċiżjonijiet tagħhom. Għal dan il-għan, 
għandha ssir dispożizzjoni espressa fil-liġi 
nazzjonali biex ikun żgurat li, fl-eżerċizzju 
tal-kompiti tagħha, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tkun protetta mill-interventi 
esterni jew pressjoni politika li jistgħu 
jkunu responsabbli biex tkun ipperikolata l-
valutazzjoni indipendenti tagħha ta’ materji 
li jiġu quddiemha. Din l-influwenza minn 
barra tagħmel l-entità leġiżlattiva 
nazzjonali mhux adattata biex taġixxi bħala 
awtorità regolatorja nazzjonali fil-qafas 
regolatorju. Għal dan il-għan, għandhom 
jiġu stipulati minn qabel regoli dwar ir-
raġunijiet għat-tkeċċija tal-kap ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali, sabiex 
jitneħħa kull dubju raġonevoli dwar in-
newtralità ta’ dik l-entità u l-kapaċità 
tagħha li ma tkunx influwenzata minn 
fatturi esterni. Huwa importanti li l-

(6) L-indipendenza ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandha tissaħħaħ 
biex tkun żgurata l-applikazzjoni iktar 
effettiva tal-qafas regolatorju u biex tiżdied 
l-awtorità tagħhom u l-konsistenza fid-
deċiżjonijiet tagħhom. Għal dan il-għan, 
għandha ssir dispożizzjoni espressa fil-liġi 
nazzjonali biex ikun żgurat li, fl-eżerċizzju 
tal-kompiti tagħha, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tkun protetta mill-interventi 
esterni jew pressjoni politika li jistgħu 
jkunu responsabbli biex tkun ipperikolata l-
evalwazzjoni indipendenti tagħha ta’ 
materji li jiġu quddiemha. Din l-influwenza 
minn barra tagħmel l-entità leġiżlattiva 
nazzjonali mhux adattata biex taġixxi bħala 
awtorità regolatorja nazzjonali fil-qafas 
regolatorju. Għal dan il-għan, għandhom 
jiġu stipulati minn qabel regoli dwar ir-
raġunijiet għat-tkeċċija tal-kap ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali, sabiex 
jitneħħa kull dubju raġonevoli dwar in-
newtralità ta’ dik l-entità u l-kapaċità 
tagħha li ma tkunx influwenzata minn 
fatturi esterni. Ir-raġunijiet għal 
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awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom 
il-baġit proprju tagħhom, partikolarment 
sabiex ikunu jistgħu jingaġġaw għadd 
biżżejjed ta’ persunal ikkwalifikat. Biex 
tiġi żgurata t-trasparenza, dan il-baġit 
għandu jiġi ppubblikat kull sena.

kwalunkwe tkeċċija ta' dan it-tip, apparti 
dawk li jistgħu jaffettwaw l-immaġni ta' l-
istituzzjoni, iridu jitħabbru pubblikament.
Huwa importanti li l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkollhom il-baġit proprju 
tagħhom, partikolarment sabiex ikunu 
jistgħu jingaġġaw għadd biżżejjed ta’ 
persunal ikkwalifikat. Biex tiġi żgurata t-
trasparenza, dan il-baġit għandu jiġi 
ppubblikat kull sena.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-mekkaniżmu Komunitarju li 
jippermetti lill-Kummissjoni titlob lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali li jirtiraw 
miżuri ppjanati rigward id-definizzjoni tas-
suq u l-ħatra ta’ l-operaturi li jkollhom 
poter sinifikanti fis-suq ikkontribwixxa 
b'mod sinifikanti lejn strateġija konsistenti 
biex jiġu identifikati ċ-ċirkostanzi li fihom 
tista' tiġi applikata regolamentazzjoni ex-
ante u l-operaturi huma suġġetti għal tali 
regolamentazzjoni. Madankollu, ma jeżisti 
l-ebda mekkaniżmu ekwivalenti għar-
rimedji li għandhom jiġu applikati. Il-
monitoraġġ tas-suq mill-Kummissjoni, u 
b'mod partikolari, l-esperjenza tal–
proċedura skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva 
ta’ Qafas, urew li inkonsistenzi fil-mod kif 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
japplikaw ir-rimedji, anki taħt
kundizzjonijiet simili tas-suq, jolqtu hażin 
lis-suq intern tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, ma jiżgurawx kundizzjonijiet 
indaqs fost l-operaturi stabbiliti fi Stati 
Membri differenti, u jfixklu l-benefiċċji li 
jieħu l-konsumatur mill-kompetizzjoni u 
servizzi transkonfinali. Il-Kummissjoni 
għandhom jingħatawlha aktar setgħat biex 
titlob lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

(11) Il-mekkaniżmu Komunitarju li 
jippermetti lill-Kummissjoni titlob lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali li jirtiraw 
miżuri ppjanati rigward id-definizzjoni tas-
suq u l-ħatra ta’ l-operaturi li jkollhom 
poter sinifikanti fis-suq ikkontribwixxa 
b'mod sinifikanti lejn strateġija konsistenti 
biex jiġu identifikati ċ-ċirkostanzi li fihom 
tista' tiġi applikata regolamentazzjoni ex-
ante u l-operaturi huma suġġetti għal tali 
regolamentazzjoni. Madankollu, ma jeżisti 
l-ebda mekkaniżmu ekwivalenti għar-
rimedji li għandhom jiġu applikati. Il-
monitoraġġ tas-suq mill-Kummissjoni, u 
b'mod partikolari, l-esperjenza tal–
proċedura skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva 
ta’ Qafas, urew li inkonsistenzi fil-mod kif 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
japplikaw ir-rimedji, anke skond
kundizzjonijiet simili tas-suq, jolqtu hażin 
lis-suq intern tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, ma jiżgurawx kundizzjonijiet 
indaqs fost l-operaturi stabbiliti fi Stati 
Membri differenti, u jfixklu l-benefiċċji li 
jieħu l-konsumatur mill-kompetizzjoni u 
servizzi transkonfinali. Il-Kummissjoni 
jistgħu jingħatawlha aktar setgħat biex 
tinnegozja ma' l-awtoritajiet regolatorji 
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jirtiraw abbozzi ta’ miżuri rigward ir-
rimedji magħżula mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. Sabiex tiġi żgurata l-
applikazzjoni konsistenti tal-qafas 
regolatorju fil-Komunità, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta ma' l-Awtorità qabel 
ma tieħu d-deċiżjoni tagħha.

nazzjonali dwar l-irtirar ta' abbozzi ta’ 
miżuri rigward ir-rimedji magħżula mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Sabiex 
tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti tal-
qafas regolatorju fil-Komunità, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta ma' l-
Awtorità qabel ma tibda n-negozjati.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Bl-istess mod, billi jeħtieġ li jiġi evitat 
vakwu regolatorju f'settur li jimxi b'pass 
mgħaġġel, jekk l-adozzjoni ta' abbozz ta' 
miżura li tkun ġiet innotifikata mill-ġdid 
xorta toħloq xkiel għas-suq komuni jew 
tkun inkompatibbli mal-liġi Komunitarja, 
il-Kummissjoni, wara li tkun ikkonsultat 
ma' l-Awtorità, għandu jkollha s-setgħa li 
titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata li timponi rimedju speċifiku 
f'perjodu ta' żmien speċifikat.

(13) Bl-istess mod, billi jeħtieġ li jiġi evitat 
vakwu regolatorju f'settur li jimxi b'pass 
mgħaġġel, jekk l-adozzjoni ta' abbozz ta' 
miżura li tkun ġiet innotifikata mill-ġdid 
xorta toħloq xkiel għas-suq komuni jew 
tkun inkompatibbli mal-liġi Komunitarja, 
il-Kummissjoni, wara li tkun ikkonsultat 
ma' l-Awtorità, għandu jkollha s-setgħa li 
tirrakkomanda lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali kkonċernata li timponi rimedju
speċifiku f'perjodu ta' żmien speċifikat. 
Jekk l-awtorita regolatorja nazzjonali 
(NRA) ikkonċernata ma taċċettax ir-
rakkomandazzjoni, għandha tippubblika 
r-raġuni tagħha dwar dan b'mod ċar u 
trasparenti.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Fid-dawl ta' l-iskadenzi qosra fil-
mekkaniżmu tal-konsultazzjoni 
Komunitarja, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat biex tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni li jħaffu l-proċeduri 

(14) Fid-dawl ta' l-iskadenzi qosra fil-
mekkaniżmu tal-konsultazzjoni 
Komunitarja, il-Kummissjoni tista', 
f'konsultazzjoni ma' l-NRAs, tadotta 
miżuri ta’ implimentazzjoni li jħaffu l-
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għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali – pereżempju f'każijiet li 
jirrigwardaw swieq stabbli, jew li jinvolvu 
biss emendi minuri għal miżuri li diġà ġew 
innotifikati–, jew inkella, biex il-
Kummissjoni tippermetti eżenzjoni min-
notifikar sabiex jitħaffu l-proċeduri f'ċerti 
każijiet.

proċeduri għall-iskambju ta’ informazzjoni 
bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali – pereżempju 
f'każijiet li jirrigwardaw swieq stabbli, jew 
li jinvolvu biss emendi minuri għal miżuri 
li diġà ġew innotifikati – jew inkella, biex 
il-Kummissjoni tippermetti eżenzjoni min-
notifikar sabiex jitħaffu l-proċeduri f'ċerti 
każijiet.

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Skond l-għanijiet tal-Karta Ewropea 
tad-Drittijiet Fundamentali u l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet, il-
qafas regolatorju għandu jiżgura li l-utenti 
kollha, inklużi l-utenti aħħarija 
b'diżabbiltà, l-anzjani, u l-utenti 
b'bżonnijiet soċjali speċjali, ikollhom 
aċċess faċli għal servizzi ta' kwalità għolja 
bi prezz raġjonevoli. Id-Dikjarazzjoni 22 
mehmuża ma’ l-Att finali ta’ Amsterdam 
tipprovdi biex l-istituzzjonijiet tal-
Komunità jqisu l-bżonnijiet ta’ persuni 
b’diżabbiltà meta jħejju l-miżuri skond l-
Artikolu 95 tat-Trattat.

(15) Skond l-għanijiet tal-Karta Ewropea 
tad-Drittijiet Fundamentali u l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet, il-
qafas regolatorju għandu jiżgura li l-utenti 
kollha, inklużi l-utenti aħħarija 
b'diżabbiltà, l-anzjani, u l-utenti bi 
bżonnijiet soċjali speċjali, ikollhom aċċess 
faċli għal servizzi ta' komunikazzjonijiet 
eleettroniċi. Id-Dikjarazzjoni 22 mehmuża 
ma’ l-Att finali ta’ Amsterdam tipprovdi 
biex l-istituzzjonijiet tal-Komunità jqisu l-
bżonnijiet ta’ persuni b’diżabbiltà meta 
jħejju l-miżuri skond l-Artikolu 95 tat-
Trattat.

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fruntieri nazzjonali huma dejjem 
iktar irrilevanti biex ikun iddeterminat l-
aħjar użu ta’ l-ispettru tar-radju. Il-
frammentazzjoni tal-ġestjoni ta’ l-aċċess 

(19) Il-fruntieri nazzjonali huma dejjem 
iktar irrilevanti biex ikun iddeterminat l-
aħjar użu ta’ l-ispettru tar-radju. Il-
frammentazzjoni tal-ġestjoni ta’ l-aċċess 
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għad-drittijiet ta’ l- ispettru tar-radju 
tillimita l-investiment u l-innovazzjoni u 
ma tippermittix lill-operaturi u l-
manifatturi tat-tagħmir li jagħmlu 
ekonomija bis-saħħa ta’ produzzjoni fuq 
skala ikbar, biex b’hekk tfixkel l-iżvilupp 
ta’ suq intern għan-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika li jużaw l-
ispettru tar-radju.

għad-drittijiet ta’ l- ispettru tar-radju 
tillimita l-investiment u l-innovazzjoni u 
tista' ma tippermittix lill-operaturi u l-
manifatturi tat-tagħmir li jagħmlu 
ekonomija bis-saħħa ta’ produzzjoni fuq 
skala ikbar, biex b’hekk tfixkel l-iżvilupp 
ta’ suq intern għan-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika li jużaw l-
ispettru tar-radju.

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom.

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom, sakemm dan 
ma jdgħajjifx il-prinċipju tal-pajjiż ta' 
oriġini.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Minħabba l-effett ta’ l-eċċezzjonijiet 
fuq l-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li
tarmonizza l-ambitu u n-natura ta’ 
kwalunkwe eċċezzjoni għall-prinċipji tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz 
minbarra dawk li għandhom l-għan li 
jiżguraw il-promozzjoni tad-diversità 
kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-
midja, b'qies għal kundizzjonijiet tekniċi 

(26) Minħabba l-effett ta’ l-eċċezzjonijiet 
fuq l-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, il-
Kummissjoni tista', bi qbil ma' l-NRAs,
tarmonizza l-ambitu u n-natura ta’ 
kwalunkwe eċċezzjoni għall-prinċipji tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz 
minbarra dawk li għandhom l-għan li 
jiżguraw il-promozzjoni tad-diversità 
kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-
midja, b'qies għal kundizzjonijiet tekniċi 
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armonizzati għad-disponibbiltà u għall-użu 
effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju skond id-
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill Nru 676/2002/KE tas-7 ta' Marzu 
2002 dwar qafas regolatorju għall-politika 
dwar l-ispettru tar-radju fil-Komunità 
Ewropea ("id-Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-
Radju").

armonizzati għad-disponibbiltà u għall-użu 
effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju skond id-
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill Nru 676/2002/KE tas-7 ta' Marzu 
2002 dwar qafas regolatorju għall-politika 
dwar l-ispettru tar-radju fil-Komunità 
Ewropea ("id-Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-
Radju").

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Bil-għan li ġġib 'il quddiem il-
funzjonament tas-suq intern, u biex 
tappoġġja l-iżvilupp ta' servizzi 
transkonfinali, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħat biex tagħti lill-Awtorità 
responsabiltajiet speċifiċi fil-qasam ta' l-
għoti tan-numri. Barra minn hekk, biex iċ-
ċittadini ta’ l-Istati Membri, inklużi 
vjaġġaturi u utenti b'diżabbiltà, ikunu 
jistgħu jilħqu ċerti servizzi billi jużaw l-
istess numri li jingħarfu bi prezzijiet simili 
fl-Istati Membri kollha, is-setgħat tal-
Kummissjoni biex tadotta miżuri tekniċi ta' 
implimentazzjoni għandhom ikopru wkoll, 
fejn meħtieġ, il-prinċipju jew il-
mekkaniżmu applikabbli tat-tariffi.

(29) Bil-għan li ġġib 'il quddiem il-
funzjonament tas-suq intern, u biex 
tappoġġa l-iżvilupp ta' servizzi 
transkonfinali, il-Kummissjoni tista', bi 
qbil ma' l-NRAs, tingħata s-setgħat biex 
tagħti lill-Awtorità responsabbiltajiet 
speċifiċi fil-qasam ta' l-għoti tan-numri. 
Barra minn hekk, biex iċ-ċittadini ta’ l-
Istati Membri, inklużi vjaġġaturi u utenti 
b'diżabbiltà, ikunu jistgħu jilħqu ċerti 
servizzi billi jużaw l-istess numri li 
jingħarfu bi prezzijiet simili fl-Istati 
Membri kollha, is-setgħat tal-Kummissjoni 
biex tadotta miżuri tekniċi ta' 
implimentazzjoni għandhom ikopru wkoll, 
fejn meħtieġ, il-prinċipju jew il-
mekkaniżmu applikabbli tat-tariffi.

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati 
Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet 
ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni 
jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li 

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati 
Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet 
ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni 
jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li 
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jirrispetta l-ambjent u indipendentement 
minn kull obbligu fuq operatur b'saħħa 
sinifikanti fis-suq biex jagħti aċċess lin-
netwerk ta’ komunikazzjoni elettronika 
tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandu jkollhom is-setgħa li jimponu, fuq 
bażi ta’ każ b'każ, it-taqsim ta' tubi, arbli u 
antenni, id-dħul f'bini kif ukoll 
koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet ċivili. It-
titjib tat-taqsim tal-faċilitajiet jista' jsaħħaħ 
ħafna l-kompetizzjoni u jnaqqas l-impatt 
finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid ta’ 
infrastruttura tal-komunikazzjoni 
elettronika għall-impriżi.

jirrispetta l-ambjent u indipendentement 
minn kull obbligu fuq operatur b'saħħa 
sinifikanti fis-suq biex jagħti aċċess lin-
netwerk ta’ komunikazzjoni elettronika 
tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandu jkollhom is-setgħa li jimponu, fuq 
bażi ta’ każ b'każ, it-taqsim ta' tubi, arbli u 
antenni, id-dħul f'bini kif ukoll 
koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet ċivili, 
fejn hemm nuqqas ta' kompetizzjoni 
infrastrutturali. It-titjib tat-taqsim tal-
faċilitajiet jista' jsaħħaħ ħafna l-
kompetizzjoni u jnaqqas l-impatt 
finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid ta’ 
infrastruttura tal-komunikazzjoni 
elettronika għall-impriżi.

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati 
Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet 
ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni 
jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li 
jirrispetta l-ambjent u indipendentement 
minn kull obbligu fuq operatur b'saħħa 
sinifikanti fis-suq biex jagħti aċċess lin-
netwerk ta’ komunikazzjoni elettronika 
tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandu jkollhom is-setgħa li jimponu, fuq 
bażi ta’ każ b'każ, it-taqsim ta' tubi, arbli u 
antenni, id-dħul f'bini kif ukoll 
koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet ċivili. It-
titjib tat-taqsim tal-faċilitajiet jista' jsaħħaħ 
ħafna l-kompetizzjoni u jnaqqas l-impatt 
finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid ta’ 
infrastruttura tal-komunikazzjoni 
elettronika għall-impriżi.

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati 
Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet 
ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni 
jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li 
jirrispetta l-ambjent u indipendentement 
minn kull obbligu fuq operatur b'saħħa 
sinifikanti fis-suq biex jagħti aċċess lin-
netwerk ta’ komunikazzjoni elettronika 
tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandu jkollhom is-setgħa li jimponu, fuq 
bażi ta’ każ b'każ, it-taqsim ta' tubi, arbli u 
antenni, id-dħul f'bini kif ukoll 
koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet ċivili, 
fejn hemm problema regolatorja li qed 
toħnoq il-kompetizzjoni infrastrutturali.
It-titjib tat-taqsim tal-faċilitajiet jista' 
jsaħħaħ ħafna l-kompetizzjoni u jnaqqas l-
impatt finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid 
ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni 
elettronika għall-impriżi.
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Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Il-komunikazzjoni ta’ l-informazzjoni 
sikur u ta’ min jafdah fuq in-netwerks tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi kulma jmur 
qed issir aktar kruċjali għall-ekonomija 
kollha u għas-soċjetà nnifisha. Il-
komplessità tas-sistema, il-ħsara teknika u 
l-iżball uman, l-aċċidenti jew l-attakki 
kollha jista' jkollhom konsegwenzi għat-
tħaddim u għad-disponibbiltà ta’ l-
infrastrutturi fiżiċi li jwasslu servizzi 
kruċjali għall-ġid taċ-ċittadini ta’ l-UE, 
inklużi s-servizzi elettroniċi tal-gvern. 
Għaldaqtsant, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jiżguraw li jinżammu 
l-integrità u s-sigurtà tan-netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni. L-Awtorità għandha 
tikkontribwixxi għat-titjib tas-sigurtà tal-
komunikazzjoni elettronika billi, fost 
ħwejjeġ oħra, tipprovdi l-konsulenza u l-
parir espert, kif ukoll billi tippromwovi l-
iskambju ta’ l-aħjar prattiċi. Kemm l-
Awtorità kif ukoll l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandu jkollhom il-mezzi 
meħtieġa biex iwettqu d-doveri tagħhom, 
inklużi s-setgħat li jiksbu informazzjoni 
biżżejjed biex ikunu jistgħu jivvalutaw il-
livell ta’ sigurtà tan-netwerks jew tas-
servizzi kif ukoll dejta komprensiva u 
kredibbli dwar l-inċidenti ta’ sigurtà li 
jkunu saru u li kellhom impatt sinifikanti 
fuq it-tħaddim tan-netwerks u tas-servizzi. 
Waqt li jżommu f’moħħhom li l-
applikazzjoni b’suċċess ta’ sigurtà 
suffiċjenti mhix eżerċizzju ta’ darba biss 
iżda hija proċess kontinwu ta’ 
implimentazzjoni, eżami mill-ġdid u 
aġġornament, dawk li jipprovdu n-
netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika għandhom ikunu obbligati li 
jieħdu l-miżuri biex jipproteġu l-integrità u 

(32) Il-komunikazzjoni ta’ l-informazzjoni 
sikura u ta’ min jafdaha fuq in-netwerks 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi kulma 
jmur qed issir aktar kruċjali għall-
ekonomija kollha u għas-soċjetà nnifisha. 
Il-komplessità tas-sistema, il-ħsara teknika 
u l-iżball uman, l-inċidenti jew l-attakki 
kollha jista' jkollhom konsegwenzi għat-
tħaddim u għad-disponibbiltà ta’ l-
infrastrutturi fiżiċi li jwasslu servizzi 
kruċjali għall-ġid taċ-ċittadini ta’ l-UE, 
inklużi s-servizzi elettroniċi tal-gvern. 
Għaldaqtsant, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jiżguraw li jinżammu 
l-integrità u s-sigurtà tan-netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni. L-Awtorità għandha 
tikkontribwixxi għat-titjib tas-sigurtà tal-
komunikazzjoni elettronika billi, fost 
ħwejjeġ oħra, tipprovdi l-konsulenza u l-
parir espert, kif ukoll billi tippromwovi l-
iskambju ta’ l-aħjar prattiki. Kemm l-
Awtorità kif ukoll l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandu jkollhom il-mezzi 
meħtieġa biex iwettqu d-doveri tagħhom, 
inklużi s-setgħat li jiksbu informazzjoni 
biżżejjed biex ikunu jistgħu jevalwaw il-
livell ta’ sigurtà tan-netwerks jew tas-
servizzi kif ukoll data komprensiva u 
kredibbli dwar l-inċidenti ta’ sigurtà li 
jkunu saru u li kellhom impatt sinifikanti 
fuq it-tħaddim tan-netwerks u tas-servizzi. 
Waqt li jżommu f’moħħhom li l-
applikazzjoni b’suċċess ta’ sigurtà 
suffiċjenti mhix eżerċizzju ta’ darba biss 
iżda hija proċess kontinwu ta’ 
implimentazzjoni, eżami mill-ġdid u 
aġġornament, dawk li jipprovdu n-
netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika għandhom ikunu obbligati li 
jieħdu l-miżuri biex jipproteġu l-integrità u 
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s-sigurtà tagħhom skond il-valutazzjoni 
tar-riskji, u jagħtu kunsiderazzjoni lit-
teknoloġija l-iktar moderna ta’ dawn il-
miżuri.

s-sigurtà tagħhom fi proporzjon ma' l-
evalwazzjoni tar-riskji, u jagħtu 
kunsiderazzjoni lit-teknoloġija l-iktar 
moderna ta’ dawn il-miżuri.

Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Meta jkun meħtieġ li jinsab qbil fuq 
lista komuni ta’ rekwiżiti għas-sigurtà, 
għandha tingħata s-setgħa lill-
Kummissjoni li tadotta l-miżuri tekniċi ta’ 
implimentazzjoni sabiex jinkiseb livell 
adegwat ta’ sigurtà fin-netwerks u s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fis-
suq intern. L-Awtorità għandha 
tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tal-
miżuri tekniċi u organizzattivi ta’ sigurtà li 
jkunu xierqa billi tipprovdi parir espert. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom is-setgħa li joħorġu istruzzjonijiet 
li jorbtu dwar il-miżuri tekniċi ta’ 
implimentazzjoni adottati skond id-
Direttiva ta’ Qafas. Sabiex iwettqu 
dmirijiethom, huma għandu jkollhom is-
setgħa li jinvestigaw u jimponu sanzjonijiet 
f'każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità.

(33) Meta jkun meħtieġ li jinstab qbil fuq 
lista komuni ta’ rekwiżiti għas-sigurtà, 
tista', bi qbil ma' l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, tingħata s-setgħa lill-
Kummissjoni li tadotta l-miżuri tekniċi ta’ 
implimentazzjoni sabiex jinkiseb livell 
adegwat ta’ sigurtà fin-netwerks u s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fis-
suq intern fil-każi fejn l-inizjattivi 
awtoregolatorji mmexxija mill-industrija 
ma jkunux kisbu livell xieraq ta' sigurtà 
fis-suq intern fi Stat Membru wieħed jew 
aktar. Meta jitqies li jinħtieġu miżuri 
implimentattivi tekniċi, għandha tinħtieġ 
skema ta’ rimbors ta’ l-ispejjeż f’livell 
nazzjonali. L-Aġenzija Ewropea għas-
Sigurtà tan-Netwerks u ta' l-
Informazzjoni (ENISA);għandha 
tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tal-
miżuri tekniċi u organizzattivi ta’ sigurtà li 
jkunu xierqa billi tipprovdi parir espert. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom is-setgħa li joħorġu istruzzjonijiet 
li jorbtu dwar il-miżuri tekniċi ta’ 
implimentazzjoni adottati skond id-
Direttiva ta’ Qafas. Sabiex iwettqu 
dmirijiethom, huma għandu jkollhom is-
setgħa li jinvestigaw u jimponu sanzjonijiet 
f'każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità.
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Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Biex l-operaturi fis-suq ikollhom 
ċertezza rigward kundizzjonijiet 
regolatorji, jeħtieġ li jkun hekk skadenza 
għall-analiżijiet tas-suq. Huwa importanti li 
ssir analiżi tas-suq regolarment, u bi skeda 
ta’ żmien xierqa u raġjonevoli. L-iskeda ta’ 
żmien għandha tqis jekk is-suq partikolari 
kienx diġà soġġett għal analiżi tas-suq bin-
notifika korrispondenti. Meta l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tonqos milli 
tanalizza s-suq fl-iskandeza speċifikata, 
dan jista’ jwassal biex jipperikola s-suq 
intern, u l-azzjonijiet normali kontra l-ksur 
ta’ liġi jistgħu ma jħallux l-effett mixtieq 
f’waqtu. Il-Kummissjoni għandha 
għalhekk tkun tista’ titlob lill-Awtorità 
biex tgħin fil-kompiti ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali konċernata, b’mod 
partikulari billi toħroġ opinjoni li tkun 
tinkludi l-abbozz ta’ miżura, l-analiżi tas-
suq rilevanti u l-obbligi xierqa li l-
Kummissjoni tkun imbagħad tista’ timponi.

(36) Biex l-operaturi fis-suq ikollhom 
ċertezza rigward kundizzjonijiet 
regolatorji, jeħtieġ li jkun hemm skadenza 
għall-analiżijiet tas-suq. Huwa importanti li 
ssir analiżi tas-suq regolarment, u bi skeda 
ta’ żmien xierqa u raġonevoli. L-iskeda ta’ 
żmien għandha tqis jekk is-suq partikolari 
kienx diġà soġġett għal analiżi tas-suq bin-
notifika korrispondenti. Meta l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tonqos milli 
tanalizza s-suq fl-iskandeza speċifikata, 
dan jista’ jwassal biex jipperikola s-suq 
intern, u l-azzjonijiet normali kontra l-ksur 
ta’ liġi jistgħu ma jħallux l-effett mixtieq 
f’waqtu. Il-Kummissjoni, bi qbil ma' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali,
għalhekk tkun tista’ titlob lill-Awtorità 
biex tgħin fil-kompiti ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali konċernata, b’mod 
partikulari billi toħroġ opinjoni li tkun 
tinkludi l-abbozz ta’ miżura, l-analiżi tas-
suq rilevanti u l-obbligi xierqa li l-
Kummissjoni tkun imbagħad tista’ timponi.

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) It-tneħħija tal-barrieri legali u 
amministrattvi għall-awtorizzazzjoni 
ġenerali jew għad-drittijiet għall-użu ta’ l-
ispettru tar-radju jew tan-numri jew tan-
numri b’implikazzjonijiet Ewropej 
għandha tiffavorixxi l-iżvilupp tat-
teknoloġija u s-servizz u tikkontribwixxi 

(53) It-tneħħija tal-barrieri legali u 
amministrattvi għall-awtorizzazzjoni 
ġenerali jew għad-drittijiet għall-użu ta’ l-
ispettru tar-radju jew tan-numri 
b’implikazzjonijiet Ewropej għandha 
tiffavorixxi l-iżvilupp tat-teknoloġija u s-
servizz u tikkontribwixxi biex titjieb il-
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biex titjieb il-kompetizzjoni. Waqt li l-
koordinazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
għad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju tkun organizzata skond 
id-Deċiżjoni28 dwar l-Ispettru tar-Radju, 
jista’ jkun ukoll meħtieġ, sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet tas-suq intern, li jkunu 
kkoordinati jew armonizzati l-proċeduri 
tal-għażla u l-kundizzjonijiet li japplikaw 
għad-drittijiet u l-awtorizzazzjonijiet f’ċerti 
meded, għad-drittijiet għall-użu tan-numri 
u għal-awtorizzazzjonijiet ġenerali. Dan 
japplika b’mod partikulari għas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika li min-
natura tagħhom ikollhom dimensjoni ta’ 
suq intern jew potenzjal transkonfinali,
bħal ma huma s-servizzi bis-satellita, li l-
iżvilupp tagħhom jista’ jkun imfixkel mid-
diskrepanzi fl-assenjament ta’ l-ispettru 
tar-radju bejn l-Istati Membri. Il-
Kummissjoni, megħjuna mill-Kumitat tal-
Komunikazzjoni u wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, 
għandha għalhekk tkun tista’ tadotta l-
miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni biex 
tilħaq dawn il-għanijiet. Il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni jistgħu jitolbu mill-Istati 
Membri li jagħmlu disponibbli d-drittijiet 
għall-użu ta’ l-ispettru tar-radju u/jew tan-
numri mat-territorju kollu u meta jkun 
meħtieġ jirtiraw kull dritt nazzjonali ieħor 
għall-użu li jkun jeżisti. F’dawn il-każijiet, 
l-Istati Membri m’għandhom jagħtu l-ebda 
dritt ġdid għall-użu tal-medda ta’ l-ispettru 
tar-radju rilevanti jew tas-serje ta’ numri 
skond il-proċeduri nazzjonali.

kompetizzjoni. Waqt li l-koordinazzjoni 
tal-kundizzjonijiet tekniċi għad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju tkun organizzata skond 
id-Deċiżjoni28 dwar l-Ispettru tar-Radju, 
jista’ jkun ukoll meħtieġ, sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet tas-suq intern, li jkunu 
kkoordinati jew armonizzati l-proċeduri 
tal-għażla u l-kundizzjonijiet li japplikaw 
għad-drittijiet u l-awtorizzazzjonijiet f’ċerti 
meded, għad-drittijiet għall-użu tan-numri 
u għal-awtorizzazzjonijiet ġenerali. Dan 
japplika b’mod partikulari għas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika li min-
natura tagħhom ikollhom dimensjoni ta’ 
suq intern jew potenzjal transkonfinali, 
bħal ma huma s-servizzi bis-satellita, li l-
iżvilupp tagħhom jista’ jkun imfixkel mid-
diskrepanzi fl-assenjament ta’ l-ispettru 
tar-radju bejn l-Istati Membri u bejn l-UE 
u l-pajjiżi terzi, filwaqt li jitqiesu d-
deċiżjonijiet ta' l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali li jittrattaw l-immaniġġjar 
ta' l-ispettru tal-frekwenza bir-radju, eż. l-
Unjoni Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjoni (ITU) u l-Konferenza 
Ewropea ta' l-Amministrazzjonijiet Postali 
u tat-Telekomunikazzjonijiet (CEPT). Il-
Kummissjoni, megħjuna mill-Kumitat tal-
Komunikazzjoni u wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, 
għandha għalhekk tkun tista’ tadotta l-
miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni biex 
tilħaq dawn il-għanijiet. Il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni jistgħu jitolbu mill-Istati 
Membri li jagħmlu disponibbli d-drittijiet 
għall-użu ta’ l-ispettru tar-radju u/jew tan-
numri mat-territorju kollu u meta jkun 
meħtieġ jirtiraw kull dritt nazzjonali ieħor 
għall-użu li jkun jeżisti. F’dawn il-każijiet, 
l-Istati Membri m’għandhom jagħtu l-ebda 
dritt ġdid għall-użu tal-medda ta’ l-ispettru 
tar-radju rilevanti jew tas-serje ta’ numri 
skond il-proċeduri nazzjonali.
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Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika, tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi 
asssoċjati, u ċerti aspetti tat-tagħmir 
terminali. Tippreskrivi l-kompiti ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
tistabbilixxi lista ta’ proċeduri biex tiżgura 
l-applikazzjoni armonizzata tal-qafas 
regolatorju f’kull parti tal-Komunità.

1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika, tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi 
asssoċjati. Tippreskrivi l-kompiti ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
tistabbilixxi lista ta’ proċeduri biex tiżgura 
l-applikazzjoni armonizzata tal-qafas 
regolatorju f’kull parti tal-Komunità.

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Article 1 - point 2 - point e
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 2 - punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti tal-Komunità jew 
nazzjonali li jkunu japplikaw.

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
tinterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti internazzjonali, tal-
Komunità jew nazzjonali li jkunu 
japplikaw.

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Article 1 - point 2 - point e
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 2 - punt s
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti tal-Komunità jew 
nazzjonali li jkunu japplikaw.’;

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti tal-Komunità jew 
nazzjonali li jkunu japplikaw u skond il-
pjanijiet ta' frekwenzi bir-radju 
internazzjonali.'

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis il-problemi ta' interferenza bejn ix-xandir radjufoniku u s-servizzi ta' 
riċezzjoni u trażmissjoni, hu essenzjali li s-servizzi ta' xandir radjufoniku diġitali jitħarsu 
kontra l-interferenza li tagħmel ħsara, bi qbil mal-pjanijiet ta' frekwenzi internazzjonali, 
partikularment il-Pjan ta' Ġinevra ta' l-ITU (GE-06). Id-definizzjoni ta' interferenza li 
tagħmel ħsara għandha tiġi emendata għal dan il-għan.

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-
informazzjoni kollha, inkluża l-
informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet 
meħuda skond dawn. Dawk l-impriżi 
għandhom ukoll jintalbu jissottomettu l-
informazzjoni dwar l-iżviluppi futuri fin-
netwerk jew fis-servizz li jistgħu jkollhom 
impatt fuq is-servizzi li jkunu disponibbli 
għall-kompetituri fi kwantità kbira għall-

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-
informazzjoni kollha, inkluża l-
informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet 
meħuda skond dawn. Dawn l-impriżi 
għandhom jipprovdu din l-informazzjoni 
fil-pront kif tintalab u fil-limiti ta’ żmien u 
fil-livell ta’ dettall mitluba mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali. L-informazzjoni 
mitluba mill-awtorità regolatorja nazzjonali 



AD\724548MT.doc 19/39 PE404.823v02-00

MT

bejgħ mill-ġdid (wholesale). Dawn l-
impriżi għandhom jipprovdu din l-
informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-
limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall 
mitluba mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-
kompitu. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tagħti r-raġunijiet li jiġġustifikaw 
it-talba tagħha għall-informazzjoni.

għandha tkun proporzjonata għat-twettiq 
ta’ dak il-kompitu. L-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tagħti r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw it-talba tagħha għall-
informazzjoni u tikkonforma mal-liġi 
Komunitarja u nazzjonali dwar il-
kunfidenzjalita ta' negozju.

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 6
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 7 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri m'għandhomx 
jimponu kundizzjonijiet fuq il-forniment 
ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi minn Stat Membru ieħor.

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 6
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura. Il-Kummissjoni għandha tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-
Awtorità tissottometti skond l-Artikolu 5 
tar-Regolament Nru [……/KE] qabel ma 
toħroġ id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha 
tkun akkompanjata minn analiżi ddettaljata 
u oġġettiva dwar x’wassal lill-

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ 
tirrakkomanda li l-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata tirtira l-abbozz ta’ 
miżura. Il-Kummissjoni għandha tagħti l-
ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-
Awtorità tissottometti skond l-Artikolu 5 
tar-Regolament Nru [……/KE] qabel ma 
toħroġ id-deċiżjoni. Ir-rakkomandazzjoni
għandha tkun akkompanjata minn analiżi 
ddettaljata u oġġettiva dwar x’wassal lill-
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Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz 
ta’ miżura m’għandux ikun adottat 
flimkien ma’ proposti biex ikun emendat l-
abbozz ta’ miżura.

Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz 
ta’ miżura m’għandux ikun adottat 
flimkien ma’ proposti biex ikun emendat l-
abbozz ta’ miżura.

Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 6
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi żmien tliet xhur minn meta l-
Kummissjoni tkun ħarġet deċiżjoni skond 
il-paragrafu 5 li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha temenda jew tirtira l-abbozz ta’ 
miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ miżura jkun 
emendat, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha timpenja ruħha li tagħmel 
konsultazzjoni pubblika skond il-proċeduri 
msemmija fl-Artikolu 6, u li tinnotifika 
mill-ġdid lill-Kummissjoni bl-abbozz ta’ 
miżura emendat skond id-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafu 3.

6. Fi żmien tliet xhur minn meta l-
Kummissjoni tkun ħarġet 
rakkomandazzjoni skond il-paragrafu 5 lill-
awtorità regolatorja nazzjonali biex tirtira 
l-abbozz ta’ miżura, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha temenda jew tirtira l-
abbozz ta’ miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ 
miżura jkun emendat, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha timpenja ruħha li 
tagħmel konsultazzjoni pubblika skond il-
proċeduri msemmija fl-Artikolu 6, u li 
tinnotifika mill-ġdid lill-Kummissjoni bl-
abbozz ta’ miżura emendat skond id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3.

Emenda 26

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 6
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fejn abbozz ta’ miżura jkun ġie 
emendat skond il-paragrafu 6, il-
Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni li titlob 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali li 
timponi obbligu speċifiku skond l-
Artikoli 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE 
(Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 
tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar 

imħassar
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is-Servizz Universali) f’perjodu ta’ żmien 
determinat. 
Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni 
għandha ssegwi l-istess għanijiet ta’ 
politika kif stabbiliti għall-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali fl-Artikolu 8. Il-
Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità 
tkun issottomettiet skond l-Artikolu 6 tar-
Regolament Nru [.../KE], b’mod 
partikulari meta telabora d-dettalji ta’ l-
obbligu/i li tkun trid timponi.

Emenda 27

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 7
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 7a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jikkompletawha, għandhom ikunu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). 
F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-
Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ 
urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

imħassar

Emenda 28

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Article 1 - point 8 - point e
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 8 - paragrafu 4 - punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) waqt li tiġi assigurata l-koperazzjoni 
ta' l-impriżi li jipprovdu netwerks u 
servizzi ta' komunikazzjoni elettronika 
mas-setturi kkonċernati, għall-protezzjoni 
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u l-promozzjoni ta' kontenut legali fil-
qafas ta' dawn in-netwerks u s-servizzi.

Ġustifikazzjoni

Jidher li wasal il-waqt li tiġi fdata missjoni ta' koordinazzjoni lill-Awtorità Ewropea tas-Suq 
tal-Komunikazzjoni Elettronika jew lill-entità ta' koordinazzjoni li se toħdilha postha sabiex 
tiġi garantita l-koperazzjoni ta' l-operaturi ta' servizzi ta' komunikazzjoni elettronika f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-ġlieda kontra l-ksur tad-drittijiet ta' l-awtur li qed jiżviluppaw bla 
rażan. 

Emenda 29

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fit-territorju tagħhom skond l-
Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-
allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi 
tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fit-territorju tagħhom skond l-
Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-
allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi 
tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji u li l-allokazzjoni u l-
assenjazzjoni ta' l-ispettru tal-frekwenza 
tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jiżguraw kompetizzjoni 
effettiva, filwaqt li jqisu l-pjanijiet 
nazzjonali tal-frekwenza tar-radju 
rispettivi tagħhom u d-deċiżjonijiet ta' 
qabel ta' l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali li jittrattaw l-immaniġġjar 
ta' l-ispettru tal-frekwenza tar-radju. 

Emenda 30

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 9 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-armonizzazzjoni ta’ l-użu 
tal-frekwenzi tar-radju mal-Komunità 
kollha, b’konsistenza mal-ħtieġa li jkun 
żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tiegħu u 
skond id-Deċiżjoni 676/2002/KE 
(Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju).

2. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-armonizzazzjoni ta’ l-użu 
tal-frekwenzi tar-radju, fejn hu 
prattikabbli, mal-Komunità kollha, 
b’konsistenza mal-ħtieġa li jkun żgurat l-
użu effettiv u effiċjenti tagħhom u skond 
id-Deċiżjoni 676/2002/KE (Deċiżjoni dwar 
l-Ispettru tar-Radju), filwaqt li jqisu l-
pjanijiet nazzjonali tal-frekwenza tar-
radju rispettivi tagħhom u d-deċiżjonijiet 
li saru qabel mill-organizzazzjonijiet 
internazzjonali li jittrattaw l-immaniġġjar 
ta' l-ispettru tal-frekwenza tar-radju.

Emenda 31

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jiġu evitati distorsjonijiet fil-
kompetizzjoni

Emenda 32

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Article 9 - paragraph 3 - subparagraph 2 - point d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ikun hemm konformità ma' restrizzjoni 
skond il-paragrafu 4 hawn taħt.

(d) ikun hemm konformità ma' restrizzjoni 
skond il-paragrafu 4 hawn taħt, u inklużi r-
restrizzjonijiet intenzjonati biex tiġi 
garantita l-promozzjoni ta' l-objettivi tal-
politika kulturali u tal-midja bħalma 
huma d-diversità kulturali u lingwistika u 
l-pluraliżmu tal-midja.



PE404.823v02-00 24/39 AD\724548MT.doc

MT

Emenda 33

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 9 - paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu, in-
natura u t-tul tar-restrizzjonijiet 
intenzjonati għall-promozzjoni ta' 
għanijiet tal-politiki kulturali u medjatiċi 
bħalma huma d-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom.

Emenda 34

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 10
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 9b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c 
mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c bil-
kunsens minn qabel ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali.

F’meded oħra, l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jipprovdu biex l-impriżi 
jittrasferixxu jew jikru d-drittijiet 
individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-
radju lil impriżi oħra.

F’meded oħra, l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jipprovdu biex l-impriżi 
jittrasferixxu jew jikru d-drittijiet 
individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-
radju lil impriżi oħra, bil-kunsens minn 
qabel ta' l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali.
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Emenda 35

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 10
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 9c, subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni 
xierqa biex:

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' bi qbil 
ma' l-NRAs, tirrakkomanda l-miżuri ta’ 
implimentazzjoni xierqa biex:

(a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi;

(a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi;

(b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet 
marbuta ma’ dawn id-drittijiet u l-
kundizzjonijiet, proċeduri, limiti, 
restrizzjonijiet, regoli ta’ rtirar u 
tranżizzjoni li jkun japplikaw għal dawn it-
trasferimenti jew kirjiet;

(b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet 
marbuta ma’ dawn id-drittijiet u l-
kundizzjonijiet, proċeduri, limiti, 
restrizzjonijiet, regoli ta’ rtirar u 
tranżizzjoni li jkun japplikaw għal dawn it-
trasferimenti jew kirjiet;

(c) ikunu armonizzati l-miżuri speċifiċi 
biex tkun żgurata l-kompetizzjoni ġusta 
meta jkunu ttrasferiti d-drittijiet 
individwali;

(c) ikunu armonizzati l-miżuri speċifiċi 
biex tkun żgurata l-kompetizzjoni ġusta 
meta jkunu ttrasferiti d-drittijiet 
individwali;

(d) toħloq eċċezzjoni għall-prinċipju tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz,
kif ukoll tarmonizza l-ambitu u n-natura ta’ 
kwalunkwe eċċezzjoni għal dawn il-
prinċipji skond l-Artikolu 9(3) u (4) għajr 
dawk immirati biex jiżguraw il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

(d) toħloq eċċezzjoni għall-prinċipju tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz,
kif ukoll tarmonizza l-ambitu u n-natura ta’ 
kwalunkwe eċċezzjoni għal dawn il-
prinċipji. L-eċċezzjonijiet kollha 
għandhom ikunu skond l-Artikolu 9(3) u 
(4).

Emenda 36

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 – punt (a)
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw 2. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw 
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l-armonizzazzjoni fl-għoti tan-numri fil-
Komunità meta din tippromwovi t-tħaddim 
tas-suq intern jew tappoġġja l-iżvilupp ta’ 
servizzi pan-Ewropej. Il-Kummissjoni 
tista’ tieħu miżuri ta’ implimentazzjoni 
tekniċi li jkunu xierqa dwar din il-
materja, li jistgħu jinkludu li jkunu 
stabbiliti l-prinċipji ta’ tariffi għal numri 
speċifiċi jew serje ta’ numri. Il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni jistgħu jagħtu lill-
Awtorità responsabbiltajiet speċifiċi fl-
applikazzjoni ta’ dawk il-miżuri.

l-armonizzazzjoni fl-għoti tan-numri fil-
Komunità meta din tippromwovi t-tħaddim 
tas-suq intern jew tappoġġja l-iżvilupp ta’ 
servizzi pan-Ewropej. Il-Kummissjoni 
tista', bi qbil ma' l-NRAs, tirrakkomanda 
miżuri tekniċi xierqa ta' implimentazzjoni 
f'dan ir-rigward.

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jikkompletawha, għandhom 
ikunu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza 
assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-
proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 22(4).

Emenda 37

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 13
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-impriża li tipprovdi n-netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika jkollha d-
dritt skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali li 
tinstalla l-faċilitajiet fuq, minn fuq jew taħt 
proprjetà pubblika jew privata, jew tkun 
tista’ tieħu vantaġġ mill-proċedura għall-
esproprjazzjoni jew użu ta’ proprjetà, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu jimponu l-użu 
komuni ta’ dawn il-faċilitajiet jew din il-
proprjetà, inklużi d-dħul fil-bini, l-arbli, l-
antenni, it-tubi, it-toqob ta’ l-ispezzjonar u 
l-kaxxi tat-triq.

1. Meta l-impriża li tipprovdi n-netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika jkollha d-
dritt skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali li 
tinstalla l-faċilitajiet fuq, minn fuq jew taħt 
proprjetà pubblika jew privata, jew tkun 
tista’ tieħu vantaġġ mill-proċedura għall-
esproprjazzjoni jew użu ta’ proprjetà, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu jimponu l-użu 
komuni ta’ dawn il-faċilitajiet jew din il-
proprjetà, inklużi d-dħul fil-bini, l-arbli, l-
antenni, it-tubi, it-toqob ta’ l-ispezzjonar u 
l-kaxxi tat-triq, suġġett għal kumpens 
adegwat u proporzjonat bi prezz ġust tas-
suq għall-pussessuri ta' dawk id-drittijiet.
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Emenda 38

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 13
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri li jittieħdu minn awtorità 
regolatorja nazzjonali skond il-paragrafu 1 
għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti u 
proporzjonati.’

3. Il-miżuri li jittieħdu minn awtorità 
regolatorja nazzjonali skond il-paragrafu 1 
għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti, 
mhux diskriminatorji u proporzjonati u 
meħuda skond il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 7a(4).  

Emenda 39

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 14
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 13a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni jieħdu l-passi kollha 
meħtieġa biex jiżguraw l-integrità tan-
netwerks tagħhom sabiex jiżguraw il-
kontinwità tal-provvista tas-servizzi 
pprovduti minn fuq dawk in-netwerks.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni jieħdu l-passi adegwati
li huma xierqa biex jiżguraw l-integrità 
tan-netwerks tagħhom sabiex jiżguraw il-
kontinwità tal-provvista tas-servizzi 
pprovduti minn fuq dawk in-netwerks. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jikkonsultaw regolarment ma' l-impriżi 
sabiex jiżguraw li jkunu ttieħdu l-passi 
kollha biex jiġu żgurati s-sigurtà jew l-
integrità.
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Emenda 40

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 14
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 13a - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità 
maħruġa skond l-Artikolu 4(3)(b) tar-
Regolament […./KE], tista’ tadotta l-
miżuri ta’ implimentazzjoni tekniċi li 
jkunu xierqa bil-għan li jkunu 
armonizzati l-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3, inklużi l-miżuri li 
jiddefinixxu ċ-ċirkostanzi, il-format u l-
proċeduri li japplikaw għar-rekwiżiti tan-
notifika. Dawn il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni maħsuba biex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jikkompletawha, 
għandhom ikunu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3)  F'każijiet ta’ 
urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 22(4).

imħassar

Emenda 41

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 14
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 13b - paragrafu 2 – kliem ta' introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom 
is-setgħa li jitolbu lill-impriżi li jipprovdu 
n-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni 
jew is-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika li jkunu disponibbli għall-
pubbliku biex:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, meta 
jkun xieraq, ikollhom is-setgħa li jitolbu 
lill-impriżi li jipprovdu n-netwerks 
pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika li jkunu 
disponibbli għall-pubbliku biex:
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Ġustifikazzjoni

Is-setgħat proposti għall-infurzar fil-forma ta' istruzzjonijiet li jorbtu għall-awtorità 
regolatorja nazzjonali, verifiki tas-sigurtà u l-kapaċità li jiġi rikjest il-forniment ta' 
informazzjoni fuq l-operaturi ta' netwerks huma piż ta' konformità addizjonali u għandu jkun 
minimizzat biex fuq perjodu ta' żmien itwal ma jkunux ta' ħsara għall-iżvilupp ta' teknoloġiji 
ġodda għas-suq.

Emenda 42

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 14
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 13b - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tkun disponibbli skema ta' rimbors ta' l-
ispejjeż għall-impriżi li jipprovdu n-
netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew 
servizzi ta' komunikazzjoni elettronika li 
jkunu disponibbli għall-pubbliku, u dan 
meta l-Kummissjoni tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni tekniċi skond l-Artikolu 
13a(4).

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat proposti għall-infurzar fil-forma ta' istruzzjonijiet li jorbtu għall-awtorità 
regolatorja nazzjonali, verifiki tas-sigurtà u l-kapaċità li jiġi rikjest il-forniment ta' 
informazzjoni fuq l-operaturi ta' netwerks huma piż ta' konformità addizjonali u għandu jkun 
minimizzat biex fuq perjodu ta' żmien itwal ma jkunux ta' ħsara għall-iżvilupp ta' teknoloġiji 
ġodda għas-suq.

Emenda 43

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 16 - punt d
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità 
maħruġa skond l-Artikolu 7 tar-

4. Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali,  tista’ 
tadotta Deċiżjoni li tidentifika s-swieq 
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Regolament […./KE], tista’ tadotta 
Deċiżjoni li tidentifika s-swieq 
tranżnazzjonali.

tranżnazzjonali

Din id-Deċiżjoni, maħsuba biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi tikkompletaha, għandha tkun 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). 
F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-
Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ 
urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

Din id-Deċiżjoni, maħsuba biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi tikkompletaha, għandha tkun 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Emenda 44

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 17 - punt c
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 16 - paragrafu 7 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità 
maħruġa skond l-Artikolu 6 tar-
Regolament […./KE], tista’ tadotta 
deċiżjoni li titlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali li tinnomina ċerti impriżi bħala 
li jkollhom saħħa sinifikanti fis-suq, u 
timponi obbligi speċifiċi skond l-Artikoli 
8, 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE 
(Direttiva dwar l-Aċċess) u l-Artikolu 17 
tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar 
is-Servizz Universali) fuq l-impriżi hekk 
innominati. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha ssegwi l-istess 
għanijiet ta’ politika kif stabbiliti għall-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-
Artikolu 8.

Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità
maħruġa skond l-Artikolu 6 tar-
Regolament […./KE], tista’ 
tirrakkomanda li l-awtorità regolatorja 
nazzjonali li tinnomina ċerti impriżi bħala 
li jkollhom saħħa sinifikanti fis-suq, u 
timponi obbligi speċifiċi skond l-Artikoli 
8, 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE 
(Direttiva dwar l-Aċċess) u l-Artikolu 17 
tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar 
is-Servizz Universali) fuq l-impriżi hekk 
innominati. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha ssegwi l-istess 
għanijiet ta’ politika kif stabbiliti għall-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-
Artikolu 8.

Emenda 45

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 20
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 19 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għall-Artikolu 9 ta’ din id-
Direttiva u ta’ l-Artikoli 6 u 8 tad-
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-
Awtorizzazzjoni), meta l-Kummissjoni ssib 
li d-diverġenzi fl-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
kompiti regolatorji speċifikati fid-Direttivi 
Speċifiċi jistgħu joħolqu barriera għas-suq 
intern, il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-
Awtorità, jekk ikun hemm, toħroġ 
Rakkomandazzjoni jew Deċiżjoni dwar l-
applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet f’din id-Direttiva u fid-
Direttivi Speċifiċi sabiex ikomplu jintlaħqu 
l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 8.

1. Bla ħsara għall-Artikolu 9 ta’ din id-
Direttiva u ta’ l-Artikoli 6 u 8 tad-
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-
Awtorizzazzjoni), meta l-Kummissjoni ssib 
li d-diverġenzi fl-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
kompiti regolatorji speċifikati fid-Direttivi 
Speċifiċi jistgħu joħolqu ostakolu għas-suq 
intern, il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-
Awtorità, jekk ikun hemm, toħroġ 
Rakkomandazzjoni dwar l-applikazzjoni 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet f’din id-
Direttiva u fid-Direttivi Speċifiċi sabiex 
ikomplu jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 8.

Emenda 46

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 20
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-Deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba biex temenda elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
tikkompletaha, għandha tkun adottata 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). 
F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-
Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ 
urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

imħassar

Emenda 47

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 20
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 19 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-miżuri adottati skond il-paragrafu 1 
jistgħu jinkludu l-identifikazzjoni tat-
strateġija armonizzata jew ikkoordinata 
biex tindirizza l-kwistjonijiet li ġejjin:

imħassar

(a) L-implimentazzjoni konsistenti ta’ 
strateġija regolatorji, inkluż it-trattament 
ta’ servizzi ġodda;
(b) Il-kwistjonijiet ta’ għoti tan-numri, 
ismijiet u indirizzi, inklużi s-serje ta’ 
numri, il-portabilità tan-numri u l-
elementi ta’ identifikazzjoni, is-sistemi li 
jittraduċu n-numri u l-indirizzi, u l-aċċess 
għas-servizzi ta’emerġenza bil-112;
(c) Il-kwistjonijiet tal-konsumaturi, 
inkluża l-aċċessibbiltà għas-servizzi u t-
tagħmir tal- komunikazzjoni elettronika 
mill-utenti finali b’diżabilità;
(d) Ir-rendikont regolatorju.

Emenda 48

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 23
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas)
Artikolu 21a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreskrivu r-
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skond din id-Direttiva u d-Direttivi 
Speċifiċi u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li jkunu 
implimentati. Il-pieni li jkun ipprovdut
għalihom għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux 
iktar tard mill-[il-perijodu ta’ żmien li fih 
irid ikun implimentat l-att li jemenda] u 
għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien b’kull emenda sussegwenti li 

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skond din id-Direttiva u d-Direttivi 
Speċifiċi u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li jkunu 
implimentati. Il-pieni li jkunu stipulati
għalihom għandhom ikunu xierqa, 
effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
mhux iktar tard minn[il-perijodu ta’ żmien 
li fih irid ikun implimentat l-att li jemenda] 
u għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien b’kull emenda sussegwenti li 
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taffettwahom.’ taffettwahom.’

Emenda 49

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 - punt 2
Direttiva 2002/19/KE (Direttiva ta' Aċċess)
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operturi tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandhom ikollhom id-
dritt u, meta jintalbu minn impriżi oħra li 
jkunu awtorizzati biex jagħmlu dan skond 
l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/20/KE 
(Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), l-
obbligu li jinnegozjaw l-ikkonnettjar ta’ 
netwerk ma’ ieħor bl-iskop li jipprovdu s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li 
jkunu disponibbli għall-pubbliku, sabiex 
jiżguraw il-provvista u l-interoperabilità 
tas-servizzi mal-Komunità kollha. L-
operaturi għandhom joffru l-aċċess u l-
ikkonnettjar lill-impriżi l-oħra skond 
termini u kundizzjonijiet konsisenti ma’ l-
obbligi imposti mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali skond l-Artikoli 5, 6, 7 u 8.’

1. L-operturi tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandu ikollhom id-dritt 
u, meta jintalbu minn impriżi oħra li jkunu 
awtorizzati biex jagħmlu dan skond l-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/20/KE 
(Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), l-
obbligu li jinnegozjaw l-ikkonnettjar ta’ 
netwerk ma’ ieħor bl-iskop li jipprovdu s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li 
jkunu disponibbli għall-pubbliku, sabiex 
jiżguraw il-provvista u l-interoperabilità 
tas-servizzi mal-Komunità kollha. L-
operaturi għandhom joffru l-aċċess u l-
ikkonnettjar lill-impriżi l-oħra skond 
termini u kundizzjonijiet konsisenti ma’ l-
obbligi imposti mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali skond l-Artikoli 5, 6, 7 u 8.’ 
Madankollu t-termini u l-kundizzjonijiet 
għall-interkonnessjoni m'għandhomx 
jintroduċu ostakoli mhux ġustifikati 
għall-interoperabilita.

Emenda 50

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 - punt 4
Direttiva 2002/19/KE (Direttiva ta' Aċċess)
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fid-dawl ta’ l-iżviluppi teknoloġiċi u 
tas-suq, il-Kummissjoni tista’ tadotta
miżuri ta’ implimentazzjoni biex temenda 
l-Anness I. Il-miżuri mfassla biex 

2. Fid-dawl ta’ l-iżviluppi teknoloġiċi u 
tas-suq, il-Kummissjoni tista’, 
f'konsultazzjoni ma' l-NRAS,
tirrakkomanda miżuri ta’ implimentazzjoni 
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jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati 
b'konformita mal-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3). 
F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-
Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ 
urġenza msemmija fl-Artikolu 14(4). 
Fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
imsemmija f'dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
Awtorità tas-Suq Ewropew tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (minn 
hawn ‘il quddiem ‘l-Awtorità’).’

biex temenda l-Anness I.

Emenda 51

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE (Direttiva ta' Aċċess)
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Fil-paragrafu 1, il-punt li ġej huwa 
miżjud:
"(ba) biex jiġu konklużi ftehimiet għall-
qsim ta' netwerk ta' aċċess tar-radju li 
jkopri zoni remoti u/jew mhux ta' profitt 
sabiex jiġi offrut u mogħti l-aċċess għal 
bosta għażliet ta' servizzi tul it-territorju 
ta' kull Stat Membru għall-benefiċċju tal-
konsumaturi u ta' l-ambjent.

Emenda 52

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 - punt 9
Direttiva 2002/19/KE (Direttiva ta' Aċċess)
Artikolu 13 a – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali
jkollha l-ħsieb li timponi l-obbligu tas-
separazzjoni funzjonali, hija għandha 

2. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha l-ħsieb li timponi l-obbligu tas-
separazzjoni funzjonali, hija għandha 
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tissottometti t-talba lill-Kummissjoni li 
tkun tinkludi:

tinnotifika lill-Kummissjoni u tinkludi:

Emenda 53

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 1
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ l-Awtorizzazzjoni)
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-definizzjoni li ġejja għandha 
tapplika wkoll:

2. Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw wkoll:

"awtorizzazzjoni ġenerali" tfisser il-qafas 
legali stabbilit mill-Istat Membru li jiżgura 
d-drittijiet biex ikunu pprovduti n-netwerks 
jew is-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika u jippreskrivi l-obbligi speċifiċi 
tas-settur li jistgħu japplikaw għat-tipi 
kollha, jew għal tipi speċifiċi, ta’ netwerks 
u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, 
skond din id-Direttiva.

"awtorizzazzjoni ġenerali" tfisser il-qafas 
legali stabbilit mill-Istat Membru li jiżgura 
d-drittijiet biex ikunu pprovduti n-
netwerks jew is-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika u jippreskrivi 
l-obbligi speċifiċi tas-settur li jistgħu 
japplikaw għat-tipi kollha, jew għal tipi 
speċifiċi, ta’ netwerks u servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika, skond din id-
Direttiva.

"is-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet 
globali" tfisser is-servizzi ta' data u ta' 
telefonija vokali mmaniġġjati għall-użu 
ta' kumpaniji multinazzjonali li jinsabu 
f’pajjiżi differenti u ta' spiss f’kontinenti 
differenti; huma b’mod inerenti 
transkonfinali u, fl-Ewropa, servizzi pan-
Ewropej.”

Emenda 54

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 2 a (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ l-Awtorizzazzjoni)
Artikolu 3 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"3a. Is-servizzi l-ġodda tat-
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telekomunikazzjonijiet globali għandhom 
ikunu suġġetti għal mhux aktar minn 
proċess ta’ notifika sempliċi, bir-
reġistrazzjoni speċifika ta’ l-attività tas-
servizz ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
bħala "servizzi ta’ telekomunikazzjonijiet 
globali".

Emenda 55

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ l-Awtorizzazzjoni)
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun evitat riskju serju ta’ interferenza li 
tagħmel il-ħsara; jew

(a) ikun evitat riskju serju ta’ interferenza li 
tagħmel il-ħsara, ikunu evitati 
distorsjonijiet fil-kompetizzjoni; jew

Emenda 56

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ l-Awtorizzazzjoni)
Artikolu 5 - paragrafu 2 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi 
ddefiniti bil-quddiem mill-Istati Membri 
għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' 
servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-
radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu 
għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi 
Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu 
għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonali u mhux 
diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri 
għandhom ukoll ikunu miftuħa, għajr għal 

Bla ħsara għal kriterji speċifiċi ddefiniti 
bil-quddiem mill-Istati Membri għall-għoti 
ta’ drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-
radju lil provvedituri ta' servizzi ta' 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni bil-għan li jintlaħqu għanijiet ta’ 
interess ġenerali skond il-liġi Komunitarja, 
tali drittijiet ta’ użu għandhom jingħataw 
permezz ta’ proċeduri oġġettivi, 
trasparenti, proporzjonali u mhux 
diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri 
għandhom ukoll ikunu miftuħa, għajr għal 
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każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni jista’ jintwera li huwa essenzjali 
biex jissodisfa obbligu partikolari li l-Istat 
Membru jkun iddefinixxa minn qabel bħala 
meħtieġ biex jinkiseb interess ġenerali 
skond il-liġi Komunitarja.

każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju lil fornituri ta’ servizzi ta’ kontenut 
għax-xandir fuq ir-radju jew it-televiżjoni 
jista’ jintwera li huwa essenzjali biex 
jissodisfa obbligu partikolari li l-Istat 
Membru jkun iddefinixxa minn qabel bħala 
meħtieġ biex jinkiseb interess ġenerali 
skond il-liġi Komunitarja. L-Istati Membri 
għandhom jippubblikaw il-ġustifikazzjoni 
tagħhom għall-għoti ta' drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi bir-
radju.

Emenda 57

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ l-Awtorizzazzjoni)
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri ma għandhom
jillimitaw l-għadd ta’ drittijiet ta’ użu li 
jingħataw, għajr fejn dan ikun meħtieġ biex 
jiġi żgurat l-użu effiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju skond l-Artikolu 7.

5. L-Istati Membri m'għandhomx jillimitaw 
l-għadd ta’ drittijiet ta’ użu li jingħataw, 
għajr fejn dan ikun meħtieġ biex jiġi żgurat 
l-użu effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju 
skond l-Artikolu 7. Investimenti legacy -
anke meta l-inkarigat ikun wiret in-
netwerk legacy tiegħu mill-operatur 
pubbliku preċedenti tat-
telekomunikazzjoni - kif ukoll il-livell ta' 
kompetizzjoni, għandhom jitqiesu kif 
xieraq.
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 5
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ l-Awtorizzazzjoni)
Artikolu 6 a – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 1, u mingħajr ħsara għall-

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 1, u bla ħsara għall-Artikolu 5(2) 
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Artikolu 5(2) ta’ din id-Direttiva, il-
Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni biex:

ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni tista’, 
f'konsultazzjoni ma' l-NRAs, 
tirrakkomanda miżuri ta’ 
implimentazzjoni biex:
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 5
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ l-Awtorizzazzjoni)
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni 
lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-miżura biex tagħżel l-
impriża jew l-impriżi li lilha jew lilhom 
hija għandha toħroġ id-drittijiet għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju jew tan-numri. Il-
miżura għandha tispeċifika ż-żmien li fih 
dawn id-drittijiet għall-użu għandhom 
jinħarġu mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha taġixxi skond il-
proċedura msemmina fl-Artikolu 14a(2).’

2. Wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni 
lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-
Kummissjoni, f'konsultazzjoni ma' l-
NRAs, tirrakkomanda l-miżura biex 
tagħżel l-impriża jew l-impriżi li lilha jew 
lilhom hija għandha toħroġ id-drittijiet 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jew tan-
numri.
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
ANNESS I - punt 3- punt g
 Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ l-Awtorizzazzjoni)
Anness - Parti A - punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Jiżdied il-punt 19 li ġej:
‘19. Il-konformita mal-miżuri nazzjonali 
li jimplimentaw id-Direttiva 2001/29/KE 
tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-
Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill'

imħassar



AD\724548MT.doc 39/39 PE404.823v02-00

MT

PROĊEDURA
Titolu Netwerks u servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika

Referenzi COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD)

Kumitat responsabbli ITRE

Opinjoni mogħtija minn
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE
10.12.2007

Rapporteur ta’ opinjoni:
       Data tal-ħatra

Syed Kamall
31.1.2008

Diskussjoni fil-kumitat 27.3.2008 5.5.2008 29.5.2008

Data ta’ l-adozzjoni 29.5.2008

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

41
0
2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, 
Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-
Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, 
Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, 
Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, 
Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Viktória 
Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred 
Weber, Tatjana Ždanoka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, 
Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton 
Dunn, Nicolae Vlad Popa

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178 (2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Manolis Mavrommatis


	724548mt.doc

