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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-reviżjoni tal-qafas legali tas-settur tat-telekomunikazzjoni għandu jimmira lejn il-
promozzjoni tal-kompetizzjoni b'mod aktar effettiv, reviżjoni li tiggarantixxi l-investimenti u 
li tikkonsolida s-suq komuni għall-komunikazzjoni elettronika, sabiex ikompli jimxi 'l 
quddiem il-proċess ta' liberalizzazzjoni. Barra minn hekk, kwistjonijiet dwar il-ħarsien tal-
konsumatur u s-sikurezza tan-netwerk kif ukoll dawk kulturali għandhom jiġu kkunsidrati.

Minħabba d-dinamiċità kbira tas-swieq u l-iżviluppi mgħaġġla fis-settur tat-
telekomunikazzjoni għandu jintgħażel approċċ flessibbli, li jippermetti li żviluppi ġodda 
jkunu jistgħu jiġu inkorporati.

Barra minn hekk, fir-rigward ta' l-adegwatezza tal-qafas legali propost fil-konfront tan-Next 
Generation Network (NGN), jeħtieġ li jkun hemm perspettiva li tħares lejn il-ġejjieni. F'dan 
il-kuntest, il-bini ta' infrastrutturi ta' netwerk fuq medda wiesgħa (broadband) ta' l-NGN hija 
sfida kruċjali għal dik li hija politika dwar il-lokazzjoni u l-kompetizzjoni, li fiha l-impriżi 
jkollhom miżura kbira ta' garanzija għall-ippjanar u s-sikurezza legali. Bil-permess ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali favur l-użu komuni ta' faċilitajiet bħall-aċċess għall-arbli, 
kanen tal-wajers u bini, l-investimenti fil-netwerks tal-glass-fibre u l-aċċess għall-parteċipanti 
ġodda fis-suq jiġu ffaċilitati.  Fir-rigward tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni għandu jiġi 
kkunsidrat kemm il-miżuri jkunu proporzjonati u ekonomiċi. Barra minn hekk, l-estensjoni 
tan-netwerks tista' tiġi megħjuna billi jinqasmu r-riskji u l-ispejjeż. Imbagħad, fil-
formulazzjoni tad-definizzjonijiet tas-suq għandu jiġi mistħarreġ jekk reġjuni ġeografiċi aktar 
'l isfel mil-livell nazzjonali, humiex kompetittivi, sabiex tkun tista' ssir deregolazzjoni 
korrispondenti.

Fil-passat ġie spiss innutat li jeżisti l-bżonn għal mekkaniżmi ta' koordinazzjoni aktar 
b'saħħithom, li jmorru lilhinn mil-livell nazzjonali. Mekkaniżmi bħal dawn, madankollu, 
għandhom jibnu fuq strutturi xierqa li jkunu disponibbli minn qabel u jużaw il-potenzjal 
tagħhom f'anqas żmien, b'mod aktar effettiv u qawwi. Għal dan il-għan għandu jiġi stabbilit 
"netwerk ta' l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali", li jieħu f'idejh kwistjonijiet li ma jistgħux 
jiġu solvuti fil-livell nazzjonali. Ċentralizzazzjoni qawwija fil-livell ta' Komunità fil-forma ta' 
awtorità Ewropea, mill-banda l-oħra, għandha r-riskju li karatteristiċi partikolari nazzjonali 
ma jiġux meqjusa kif suppost. Ġustifikazzjoni politika jew ekonomika suffiċjenti għat-tisħiħ 
ta' entitajiet regolatorji ċentrali ma jidhirx li teżisti fil-konfront ta' l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali.

Barra minn hekk, għandu jingħad ukoll li l-proċedura ta’ komitoloġija mhijiex biżżejjed biex 
tistabbilixxi u/jew tibdel regolamenti, li jikkonċernaw elementi essenzjali tal-liġi dwar it-
telekomunikazzjoni. Għalhekk, l-ammont ta' proċeduri ta' komitolġija elenkati fil-proposta 
għandu jiġi limitat kif inhu xieraq. 

Meta jiġu analizzati u definiti ċ-ċirkostanzi tas-suq nazzjonali, ir-regolaturi nazzjonali 
għandhom ikunu kapaċi jieħdu l-miżura relevanti proporzjonata b'mod indipendenti biex tiġi 
rimedjata l-problema tal-kompetizzjoni identifikata. Permezz tad-dritt għad-deċiżjoni finali 
mogħti lill-Kummissjoni, li tipprovdi l-proposta għal direttiva, jiġifieri, il-possibilità li l-
Kommissjoni tħeġġeġ lill-awtoritajiet regolatorji jimponu obbligi speċifiċi fuq il-kumpaniji, 
tiġi introdotta sistema ta' regolazzjoni Ewropea ċentralizzata. Dan il-poter ta' intervent iġib 
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miegħu r-riskju li karatteristiċi nazzjonali ma jiġux ikkunsidrati biżżejjed u jiġi applikat 
approċċ ‘one-size-fits-all’.

B'riferenza għall-kriterji ġodda biex il-Kummissjoni tingħata dritt addizzjonali ta' veto, 
għandu jiġi adottat approċċ orjentat lejn il-medjazzjoni sabiex "in-Netwerk ta' awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali" jkun jista' għall-mument jiffunzjona bħala awtorità ogħla bil-poter li 
tiddeċiedi jekk miżuri meħuda mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali humiex xierqa.

Biex jintlaħaq l-għan ta' mmaniġġjar effiċjenti ta' l-ispektrum li jkun orjentat lejn is-suq, bħala 
prinċipju, għall-allokazzjoni tad-drittijiet ta' l-użu ta' l-ispektrum, għandu jiġi adottat approċċ 
newtrali fil-konfront tas-servizz u tat-teknoloġija. Għandha tingħata attenzjoni biex jiġi żgurat 
li l-allokazzjoni ta' l-ispektrum - bl-eċċezzjoni ta' servizzi pan-Ewropej limitati ħafna - tkun 
fil-kompetenza esklussiva ta' l-Istati Membri, u meta jkunu involuti l-objettivi ta' interess 
pubbliku, bħall-pluraliżmu tal-midja, għandha tkun possibbli l-konnessjoni ma' teknoloġiji 
speċifiċi. F'dan il-kuntest, huwa neċessarju li l-proposta għal regolament tħalli lill-Istati 
Membri biżżejjed diskrezzjoni biex jippermettu eċċezzjonijiet għar-regoli dwar in-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizz, per eżempju fir-rigward tax-xandir.

In-negozju ta' l-ispektrum huwa possibilità biex jiġi żgurat użu effiċjenti u ekonomiku tal-
frekwenzi tax-xandir, sakemm l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu involuti fid-
deċiżjonijiet dwar in-negozju ta' l-ispektrum. Huwa kompitu ta' l-Istati Membri li jiddeċiedu 
jekk u taħt liema ċirkustanzi jista' jiġi meqjus approċċ aktar orjentat lejn is-suq għall-
frekwenzi tax-xandir, b'mod partikolari għan-negozju ta' l-ispektrum.

Id-deċiżjonijiet mill-entitajiet internazzjonali bħas-CEPT, l-RRC u d-WRC għandhom jiġu 
kkunsidrati b'mod xieraq biex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni ta' l-UE dwar it-telekomunikazzjoni 
tkun konsistenti ma' strumenti oħra ta' koordinazzjoni ta' l-ispektrum.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Is-settur tal-komunikazzjonijiet u tas-
servizzi elettroniċi qiegħed jiżviluppa bil-
ħeffa, u huwa kkaratterizzat minn livell 
għoli ta' innovazzjoni teknoloġika u swieq 
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dinamiċi għall-aħħar. Jeħtieġ li l-
preċiżjoni tar-regolament tkun eżaminata 
bir-reqqa u b'mod regolari fi swieq u 
teknoloġija li qegħdin jinbidlu, bil-għan li 
jinkiseb il-massimu mill-kompetizzjoni 
rigward prezzijiet, servizzi u 
infrastruttura. Sabiex ikun żgurat li ċ-
ċittadini ta' l-UE jkomplu jieħdu sehem 
sħiħ fis-soċjetà ta' l-informazzjoni globali, 
l-innovazzjoni u t-tixrid ta' netwerks 
b'ħeffa kbira tal-ġenerazzjoni l-ġdida li 
kapaċi jlaħħqu mad-domanda tal-klijenti 
futuri għal medda akbar ta' frekwenzi u 
għal aktar servizzi, għandhom ikunu 
prijorità fl-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 b (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Il-qafas regolatorju għandu jilqa' 
għall-isfidi ġodda ta' l-investiment u l-
innovazzjoni, u jirrikonoxxi l-ħtieġa li 
jħajjar kemm l-investiment, fil-kapaċità u 
fl-infrastruttura ġdida, kif ukoll il-
kompetizzjoni sostenibbli, sabiex l-għażla 
tal-konsumatur tkompli titwessa' u ma 
tiddgħajjifx.

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fil-Komunikazzjoni ta' l-20 ta' 
Marzu 2006 bit-titolu "Biex Innaqqsu l-
Firda fil-Broadband", il-Kummissjoni 
rrikonoxxiet li hemm distakk territorjali 
fl-Ewropa rigward l-aċċess għas-servizzi 
broadband b'veloċità qawwija. Barra 
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minn hekk, l-inċentivi kummerċjali għall-
investiment fit-tixrid tal-broadband f'żoni 
li attwalment għandhom konnessjoni 
broadband baxxa sikwit ma jkunux 
biżżejjed. Sabiex ikun żgurat li jsir 
investiment fis-servizzi tal-broadband u 
f'teknoloġiji ġodda f'reġjuni li huma 
sottożviluppati, din id-Direttiva għandha 
tkun konsistenti ma' miżuri ta' politika 
oħrajn, bħall-politika ta' l-għajnuna 
statali, il-fondi strutturali jew l-għanijiet 
aktar wesgħin tal-politika industrijali.

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni attwali għandha tindirizza wkoll it-tnaqqis fid-differenzi reġjonali fl-aċċess 
għall-broadband u fit-teknoloġiji l-ġodda.

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 22

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ 
l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu 

(22) L-utenti ta’ l-ispektrum tar-radju 
għandu jkollhom il-libertà li jagħżlu s-
servizzi li jixtiequ joffru permezz ta’ l-
ispektrum tar-radju, soġġetti għal miżuri 
tranżitorji biex ikun solvuti sitwazzjonijiet 
fejn id-drittijiet ikunu nkisbu minn qabel. 
Fejn meħtieġ, u skond il-proporzjonalità, 
għandha tkun possibbli l-awtorizzazzjoni 
ta’ eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ 
l-ispektrum tar-radju. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu 
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meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, 
l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu 
għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda 
għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-
parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-
aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-
kontenut tas-servizzi pprovduti permezz 
tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma 
għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju.

meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, 
l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu 
għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda 
għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda, safejn ikun possibbli.

Ġustifikazzjoni

Kif rikonoxxut fil-Premessa 5 tad-Direttiva ta' Qafas, is-separazzjoni bejn ir-regolament tat-
trażmissjoni u r-regolament tal-kontenut ma għandhiex tagħmel preġudizzju, 
b’kunsiderazzjoni għar-rabtiet li jeżistu bejniethom, b'mod partikulari biex jiġi garantit il-
pluraliżmu tal-midja, id-diversità kulturali u l-protezzjoni tal-konsumatur. Għalhekk għandu 
jibqa' jkun possibbli għall-Istati Membri li jorbtu l-għoti tad-drittijiet ta' l-użu individwali ma' 
l-impenji relatati għall-forniment ta' servizzi ta' kontenut partikulari.

Emenda 5

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. B'hekk, l-Istati 
Membri jistgħu jqisu r-rilevanza kulturali 
tax-xandir u ta' sistemi professjonali ta' 
mikrofoni bla fili għal produzzjonijiet 
awdjo, vidjo u diretti fuq midja differenti.

Ġustifikazzjoni

Produzzjonijiet għax-xandir u għall-midja marbuta ma' avvenimenti kulturali, fosthom dawk 
b'timbru internazzjonali bħal-Logħob Olimpiku, jiddependu minn frekwenzi ta' trażmissjoni 
affidabbli. 
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Emenda 6

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 kwalunkwe obbligu fuq operatur 
b'saħħa sinifikanti fis-suq biex jagħti 
aċċess lin-netwerk ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi 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 il-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 kwalunkwe obbligu fuq operatur 
b'saħħa sinifikanti fis-suq biex jagħti 
aċċess lin-netwerk ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li 
jimponu, fuq bażi ta’ każ b'każ, l-użu 
komuni ta' tubi, arbli u antenni, id-dħul 
f'bini kif ukoll koordinazzjoni aħjar ta' 
xogħlijiet ċivili. It-titjib ta’ l-użu komuni
tal-faċilitajiet jista' jsaħħaħ ħafna il-
kompetizzjoni u jnaqqas l-impatt 
finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid ta’ 
infrastruttura tal-komunikazzjoni 
elettronika għall-impriżi. L-użu komuni 
tat-tubi għandu jkun estiż biex ikopri l-
infrastruttura pubblika kollha (ilma, 
drenaġġ, elettriku, gass) li permezz tagħha 
tkun tista' tintuża l-infrastruttura tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi biex 
jinħolqu l-istess kundizzjonijiet u jitjiebu 
l-possibilitajiet għall-firxa ta' 
infrastruttura alternattiva.

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni tal-possibilitajiet kollha - jiġifieri mhux biss it-tubi speċifiċi għat-
telekomunikazzjoni iżda wkoll l-infrastruttura pubblika kollha (it-tubi ta' l-elettriku, tal-gass u 
tad-drenaġġ) tgħin biex tippromwovi l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd fl-użu ta' 
infrastruttura addizzjonali ġdida sakemm l-aċċess ikun garantit għal iktar minn parti waħda 
li tkun interessata.

Emenda 7
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 33 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Il-ġestjoni tan-netwerks u s-servizzi 
tat-telefonija kienet ikkaratterizzata 
storikament minn livell għoli ta' 
koperazzjoni internazzjonali sabiex tkun 
żgurata l-armonizzazzjoni ta' l-istandards 
tekniċi u tiġi promossa l-interoperabilità. 
L-internet kiseb l-interoperabilità permezz 
ta' standards globali miftuħa għal routing 
bejn in-netwerks, filwaqt li l-iżvilupp tas-
servizzi bl-użu ta' l-internet iddependa 
mil-libertà li jinħolqu standards u 
protokolli tekniċi ġodda mingħajr 
intervent regolatorju; dik il-libertà wasslet 
għal innovazzjoni li qabel qatt ma kien 
hemm bħalha fil-ħolqien ta' servizzi tas-
soċjetà ta' l-informazzjoni u servizzi oħra 
mhux kummerċjali li ġabu gwadanji 
ekonomiċi u soċjali kbar għall-poplu ta' l-
Unjoni Ewropea. Kull tradizzjoni għall-
iżvilupp u l-koordinazzjoni ta' standards 
tekniċi għamlet ġid lis-soċjetà fl-isfera 
rispettiva tagħha. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jirrikonoxxu l-importanza ta' l-
innovazzjoni u d-diversità fil-protokolli u 
s-servizzi ta' l-internet, kif ukoll l-
importanza tat-tolleranza regolatorja biex 
jinkisbu dawk l-għanijiet.

Ġustifikazzjoni

L-NRAs m'għandhomx jużaw is-setgħat għall-promozzjoni ta' l-armonizzazzjoni tan-netwerks 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi b'mod li jxekklu l-iżvilupp ta' l-innovazzjoni fl-internet.

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 39 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Kemm l-investiment kif ukoll il-
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kompetizzjoni għandhom ikunu 
inkoraġġuti, sabiex l-għażla tal-
konsumatur tkun imħarsa u ma 
tiddgħajjifx.

Ġustifikazzjoni

Id-Direttivi għandhom jagħmluha ċara li l-kompetizzjoni m'għandhiex tkun issagrifikata 
minħabba l-investiment – per eżempju permezz ta' btajjel regolatorji.

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 44 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) L-integrazzjoni kontinwa tas-swieq 
fis-suq intern għas-servizzi u għan-
netwerks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
fil-futur tirrikjedi koordinazzjoni eqreb ta’ 
l-applikazzjoni ta’ l-istrumenti regolatorji 
li hemm dispożizzjoni għalihom fil-qafas 
legali. 

Ġustifikazzjoni

Netwerk ta’ awtoritajiet regolatorji nazzjonali hija l-aktar strument xieraq sabiex jaqdi r-
rekwiżiti tas-suq Ewropew tat-telekomunikazzjonijiet. 

Din l-emenda tfittex li tressaq din l-opinjoni fuq l-istess linji ta’ l-opinjoni mressqa fir-
rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi s-Suq Ewropew tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi. 

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 45 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(45a) L-approċċ użat s’issa sabiex tkun 
żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-liġi 
fis-suq intern, partikolarment għall-
iskambju ta’ informazzjoni u esperjenza 
fost l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
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wera li kien sodisfaċenti.   Għalhekk, 
proċedura għal teħid konġunt ta’ 
deċiżjoni għandu jkollha l-għan li ttejjeb 
il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. Fid-dawl tal-
varjetà wiesgħa ta’ problemi li qed 
jiffaċċjaw l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u fid-dawl tal-kundizzjonijiet 
tas-suq li ta’ spiss jinbidlu fl-Istati 
Membri, l-unika soluzzjoni adegwata u 
suffiċjenti li tkun kompatibbli mar-
rekwiżiti tal-prinċipju tas-sussidjarjetà 
hija waħda bbażata fuq l-użu tas-setgħat 
deċentralizzati eżistenti. 

Ġustifikazzjoni

Netwerk ta’ awtoritajiet regolatorji nazzjonali hija l-aktar strument xieraq sabiex jaqdi r-
rekwiżiti tas-suq Ewropew tat-telekomunikazzjonijiet. 

Din l-emenda tfittex li tressaq din l-opinjoni fuq l-istess linji ta’ l-opinjoni mressqa fir-
rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi s-Suq Ewropew tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi. 

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 46 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(46a) Għandu jiġi stabbilit netwerk ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għas-
Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi 
(in-Netwerk) u għandu jkun ipprovdut bi 
staff u tagħmir sabiex jiggarantixxi 
tmexxija bla intoppi tal-proċeduri ta’ 
teħid konġunt ta’ deċiżjonijiet. L-
iffinanzjar mill-Unjoni Ewropea huwa l-
uniku mod li jiżgura l-indipendenza tat-
teħid konġunt ta’ deċiżjonijiet. 
B’konnessjoni ma’ da, is-segretarjat 
għandu jforni biss tagħmir ta’ ħidma 
għall-korp konġunt, u ma jkunx involut 
hu stess fit-teħid ta’ deċiżjonijiet mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali.
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Ġustifikazzjoni

Netwerk ta’ awtoritajiet regolatorji nazzjonali hija l-aktar strument xieraq sabiex jaqdi r-
rekwiżiti tas-suq Ewropew tat-telekomunikazzjonijiet. 

Din l-emenda tfittex li tressaq  din l-opinjoni fuq l-istess linji ta’ l-opinjoni mressqa fir-
rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi s-Suq Ewropew tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi. 

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 50

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, l-ebda utent ta’ l-
ispettru tar-radju m’għandu jkun eżentat 
mill-obbligu li jħallas id-drittijiet jew it-
tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ l-
ispettru tar-radju. 

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jrid jibqgħalhom il-possibilità li jżommu jew idaħħlu sistemi fejn l-obbligu li 
jitħallsu miżati għall-użu jiġi sostitwit minn obbligu li jkunu sodisfatti għanijiet speċifiċi ta' 
interess ġenerali. Sistemi ta' dan it-tip huma komuni fir-rigward ta' frekwenzi ta' xandir 
terrestri.

Ikun diffiċli li dan il-kunċett jiġi implimentat għax, per eżempju, dawk li għandhom dixxijiet 
tas-satellita jkollhom jirreġistrawhom, u dan iwassal għall-amministrazzjoni mtaqqla ta' 
miljuni ta' reġistrazzjonijiet ġodda. 

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 60 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(60a) L-attivitajiet li jsiru skond din id-
Direttiva għandhom jirrikonoxxu l-ħidma 
ta' l-organizzazzjonijiet internazzjonali u 
reġjonali relatati mal-ġestjoni ta' l-
ispektrum tar-radju, eż. l-Unjoni 
Internazzjonali dwar it-



AD\725956MT.doc 13/54 PE404.782v02-00

MT

Telekomunikazzjoni (ITU) u l-Konferenza 
Ewropea ta' l-Amministrazzjonijiet tal-
Posta u tat-Telekomunikazzjonijiet 
(CEPT), biex jiġu żgurati l-ġestjoni 
effiċjenti u l-armonizzazzjoni ta' l-użu ta' 
l-ispektrum fil-Komunità kollha. L-Istati 
Membri u l-Kummissjoni għandhom 
jirrikonoxxu l-kontenut tal-ftehimiet 
internazzjonali li jkunu daħlu għalihom l-
Istati Membri skond ir-Regolamenti dwar 
ir-Radju ta' l-ITU fl-implimentazzjoni ta' 
din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Ma tistax tiġi injorata l-importanza ta' l-ITU biex tistabbilixxi regolamenti li jorbtu fid-dinja 
kollha għall-użu effiċjenti ta' l-ispektrum u l-użu ta' orbiti bbażati fuq l-utilizzazzjoni 
effiċjenti, razzjonali u effettiva meta mqabbla ma' l-ispejjeż. Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti 
ta' l-ispektrum, hu essenzjali li l-operaturi jikkonformaw mal-proċeduri ta' reġistrazzjoni u 
koordinazzjoni ta' l-ITU, u jimxu magħhom, sabiex jiġi żgurat li netwerk jew sistema tkun 
tista' tiġi koordinata u tibda tintuża b'suċċess.

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt c
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt e Test propost mill-Kummissjoni

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew 
servizz jew li jkollhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, 
sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi 
tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-
infrastruttura fiżika bħal ma huma t-tubi, l-
arbli, il-kaxxi tat-triq, u l-bini;

(e)  “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissapportjaw il-provvista 
ta’ servizzi permezz ta’ dak in-netwerk 
u/jew servizz jew li jkollhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, 
sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi 
tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-
infrastruttura fiżika bħal ma huma t-tubi, 
inklużi dawk ta' l-infrastrutturi pubbliċi u 
privati bħall-ilma, id-drenaġġ, il-gass u l-
elettriku, l-arbli, il-kaxxi tat-triq, u l-bini;’
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Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni tal-possibilitajiet kollha - jiġifieri mhux biss it-tubi speċifiċi għat-
telekomunikazzjoni iżda wkoll l-infrastruttura pubblika kollha (it-tubi ta' l-elettriku, tal-gass u 
tad-drenaġġ) tgħin biex tippromwovi l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd fl-użu ta' 
infrastruttura addizzjonali ġdida sakemm l-aċċess ikun garantit għal iktar minn parti waħda 
li tkun interessata.

Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt e
Direttiva 2002/21/KE
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, li tfixkel 
teknikament l-użu konġunt tal-frekwenzi
jew li b’xi mod ieħor tista' tiddegrada
serjament, tfixkel jew tinterrompi b’mod 
ripetut servizz tal-komunikazzjoni bir-radju 
li jkun jopera skond ir-regolamenti 
internazzjonali, Komunitarji jew 
nazzjonali li jkunu japplikaw.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu restrizzjonijiet mhux biss fejn interferenza 
bħal din tkun ġiet osservata imma wkoll fejn aktarx ikun hemm xi interferenza li tagħmel il-
ħsara. Minħabba l-problemi serji ta' interferenza bejn servizzi one-way u two-way (li jirċievu 
u jittrażmettu) huwa importanti li jkun hemm ħarsien mill-interferenza li tagħmel il-ħsara, 
skond il-pjanijiet ta' frekwenza li hemm qbil dwarhom mad-dinja kollha, u b'mod partikulari 
l-Pjan ta' Ġinevra ta' l-ITU (GE-O6). Is-sistemi legali nazzjonali għandhom isibu l-ispazju 
biex jiżguraw li jkun hemm użu komuni ta' l-ispektrum.

Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod 
indipendenti, imparzjali u trasparenti. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
m’għandhom ifittxu jew jieħdu 
istruzzjonijiet mingħand l-ebda entità oħra 
dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-kompiti 
assenjati lilhom skond il-liġijiet nazzjonali 
li jimplimentaw il-liġi tal-Komunità. Huma 
biss l-entitajiet ta’ l-appell stabbiliti skond 
l-Artikolu 4 jew il-qrati nazzjonali li 
għandu jkollhom is-setgħa li jissospendu 
jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod 
indipendenti, imparzjali u trasparenti, u fiż-
żmien propizju. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali m’għandhom ifittxu jew jieħdu 
istruzzjonijiet mingħand l-ebda entità oħra 
dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-kompiti 
assenjati lilhom skond il-liġijiet nazzjonali 
li jimplimentaw il-liġi tal-Komunità. Huma 
biss l-entitajiet ta’ l-appell stabbiliti skond 
l-Artikolu 4 jew il-qrati nazzjonali li 
għandu jkollhom is-setgħa li jissospendu 
jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRAs) ma jaġixxux fil-waqt, per eżempju fejn 
tidħol l-analiżi tas-swieq, dan jista' jżomm lura l-kompetizzjoni u l-innovazzjoni fis-suq.

Emenda 17

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

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a)  Għandu jiġi miżjud l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 3a

Netwerk ta' l-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali għas-Suq tal-

Komunikazzjonijiet Elettroniċi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
flimkien Netwerk ta' Awtoritajiet 
Regolatorji Nazzjonali għas-Suq tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (in-
Netwerk) b'konformità mal-modalitajiet 
definiti fir-Regolament Nru [.../.../KE]1. 
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1 Ir-Regolament li jistabbilixxi n-Netwerk ta' l-
Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali għas-suq 
Ewropew tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.”

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-
adozzjoni tagħha tirrikjedi bidliet simili fit-
test kollu).

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għandha tiġi sostitwita min-
Netwerk ta' l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. L-Awtorità Ewropea għas-Suq tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi toħloq burokrazija kbira, tmur kontra l-prinċipju tas-
sussidjarjetà, tikkontradixxi l-għan għat-tul tas-sostituzzjoni tar-regolamenti ex-ante permezz 
tal-liġi tal-kompetizzjoni u, barra minn hekk, turi nuqqas ta' indipendenza. 

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell 
nazzjonali li bihom kull utent jew impriża 
li jipprovdu n-netwerks u/jew s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika u li jkunu 
affettwati minn deċiżjoni ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt li 
jappellaw kontra d-deċiżjoni quddiem 
entità ta’ appell li tkun indipendenti mill-
partijiet involuti. Din l-entità, li tista’ tkun 
qorti, għandha jkollha l-kompetenzza 
xierqa għad-dispożizzjoni tagħha biex tkun 
tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-merti tal-
każ tingħatalhom il-kunsiderazzjoni li 
tixirqilhom u li jkun hemm mekkaniżmu 
ta’ appell effettiv.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell 
nazzjonali li bihom kull utent jew impriża 
li jipprovdu n-netwerks u/jew s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika u li jkunu 
affettwati minn deċiżjoni ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt li 
jappellaw kontra d-deċiżjoni quddiem 
entità ta’ appell li tkun indipendenti mill-
partijiet involuti. Din l-entità, li tista’ tkun 
qorti, għandha jkollha l-kompetenzza 
xierqa għad-dispożizzjoni tagħha biex tkun 
tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-merti tal-
każ tingħatalhom il-kunsiderazzjoni li 
tixirqilhom u li jkun hemm mekkaniżmu 
ta’ appell effettiv. L-Istati Membri 
għandhom jillimitaw iż-żmien permess 
għall-kunsiderazzjoni ta' appelli bħal 
dawn.
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Ġustifikazzjoni

Bħalissa l-proċessi ta' l-appell jistgħu jdumu għaddejjin is-snin, u mbagħad ikun tard wisq 
biex jinstab tarf tal-problema oriġinali.

Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għar-riżultat ta’ kwalunkwe appell 
li jista' jkun hemm, id-deċiżjoni ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tgħodd, sakemm ma jkunux awtorizzati 
miżuri temporanji. Miżuri temporanji 
jistgħu jkunu awtorizzata jekk ikun hemm 
ħtieġa urġenti li l-effett tad-deċiżjoni jiġi 
sospiż sabiex tkun evitata ħsara serja u 
irreparabbli lill-parti li tkun qed tapplika 
għal dawk il-miżuri, kif ukoll jekk il-bilanċ 
ta’ l-interessi jitlob dan.

Soġġett għar-riżultat ta’ kwalunkwe appell 
li jista' jkun hemm, id-deċiżjoni ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tgħodd, sakemm ma jkunux awtorizzati 
miżuri temporanji. Miżuri temporanji 
jistgħu jkunu awtorizzata biss jekk ikun 
hemm ħtieġa urġenti li l-effett tad-
deċiżjoni jiġi sospiż sabiex tkun evitata 
ħsara serja u irreparabbli lill-parti li tkun 
qed tapplika għal dawk il-miżuri, kif ukoll 
jekk il-bilanċ ta’ l-interessi jitlob dan.

Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ li jkun ikkjarifikat li miżuri temporanji ma jingħataw għal ebda raġuni oħra. 

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 Test propost mill-Kummissjoni

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-
informazzjoni dwar is-suġġetti ta’ l-appelli, 
in-numru tat-talbiet ta’ appelli, it-tul ta’ 
żmien li jieħdu l-proċeduri ta’ l-appell, in-
numru ta’ deċiżjonijiet biex jingħataw 
miżuri temporanji li ttieħdu skond il-
paragrafu 1 u r-raġunijiet għal dawn id-
deċiżjonijiet. L-Istati Membri għandhom 

3. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-
informazzjoni dwar is-suġġetti ta’ l-appelli, 
in-numru tat-talbiet ta’ appelli, it-tul ta’ 
żmien li jieħdu l-proċeduri ta’ l-appell, in-
numru ta’ deċiżjonijiet biex jingħataw 
miżuri temporanji li ttieħdu skond il-
paragrafu 1 u r-raġunijiet għal dawn id-
deċiżjonijiet. L-Istati Membri għandhom 
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jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli 
għall-Kummissjoni u għall-Awtorità 
Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjoni 
(hawn iktar ’il quddiem imsejħa ‘l-
Awtorità’) fuq bażi annwali.

jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli 
għall-Kummissjoni u għan-Netwerk fuq 
bażi annwali.

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għandha tiġi sostitwita min-
Netwerk ta' l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. L-Awtorità Ewropea għas-Suq tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi toħloq burokrazija kbira, tmur kontra l-prinċipju tas-
sussidjarjetà, tikkontradixxi l-għan għat-tul tas-sostituzzjoni tar-regolamenti ex-ante permezz 
tal-liġi tal-kompetizzjoni u, barra minn hekk, turi nuqqas ta' indipendenza. 

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 Test propost mill-Kummissjoni

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-
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 

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 
għandha tkun proporzjonata għat-twettiq 
ta’ dak il-kompitu. L-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tagħti r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw it-talba tagħha għall-
informazzjoni.’ L-impriżi għandhom 
jagħtu wkoll indikazzjoni bil-quddiem 
dwar ir-restrizzjonijiet potenzjali 
importanti għas-servizzi bl-ingrossa li 
jkunu disponibbli għall-kompetituri. Il-
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għandha tagħti r-raġunijiet li jiġġustifikaw 
it-talba tagħha għall-informazzjoni.’

kunfidenzjalità kummerċjali, kif prevista 
fil-liġi Komunitarja jew nazzjonali, 
għandha tkun rispettata.

Ġustifikazzjoni

L-iżviluppi tan-netwerks jew tas-servizzi għall-ġejjieni sikwit ikunu kunfidenzjali għall-aħħar 
u li wieħed jisforza lill-kumpaniji biex jiżvelaw informazzjoni marbuta ma' l-iżviluppi 
nfushom, jista' jkun ta' theddida għall-innovazzjoni. Madankollu, huwa mixtieq li jkun hemm 
xi xorta ta' avviż bil-quddiem dwar l-impatt potenzjali fil-livell ta' bejgħ bl-ingrossa.  Għandu 
jkun ċar li l-kunfidenzjalità kummerċjali trid tkun rispettata.

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5 Test propost mill-Kummissjoni

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

5. Rigward il-miżuri msemmija fil-
paragrafu 4(a) u (b) u 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 n-Netwerk
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-Kummissjoni 
biex tikkonsidra li l-abbozz ta’ miżura 
m’għandux ikun adottat flimkien ma’ 
proposti biex ikun emendat l-abbozz ta’ 
miżura.

Ġustifikazzjoni

Għandha tintgħażel soluzzjoni aktar ibbilanċjata: minflok ma l-Kummissjoni jingħatalha veto 
ċar għal dawk li huma r-rimedji, għandu jitwaqqaf "djalogu regolatorju" dwar kemm ir-
rimedju jkun xieraq u effikaċi, bis-sehem ta' l-awtorità regolatorja nazzjonali li tkun qiegħda 
tipproponi r-rimedju u n-Netwerk ta' l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. L-għan ta' dan id-
djalogu, li matulu l-parteċipanti kollha għandhom iqisu kif jixraq il-fehmiet tal-parteċipanti 
fis-suq, hu li wieħed jasal għal fehma komuni dwar liema rimedju jkun l-aktar xieraq u 
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effikaċi. 

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5 a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Rigward il-miżuri msemmija fil-
paragrafu 4(c), l-indikazzjoni ta' dubji 
serji min-naħa tal-Kummissjoni għandha 
tiftaħ djalogu regolatorju bejn l-awtorità 
regolatorja nazzjonali u n-Netwerk bl-
għan li tkun identifikata l-iktar miżura 
xierqa u effikaċi biex tirrimedja l-
problema tal-kompetizzjoni kkonċernata, 
filwaqt li jitqiesu kif jixraq il-fehmiet tal-
parteċipanti tas-suq u l-konsistenza ta' 
miżuri bħal dawn fis-suq intern. Fl-ebda 
ċirkustanza m'għandu dan id-djalogu 
regolatorju jieħu aktar mill-perjodu ta' 
xahrejn imsemmi fil-paragrafu 4. 
Jekk, wara li jintemm id-djalogu 
regolatorju, in-Netwerk jikkonferma li l-
miżura hija xierqa b'maġġoranza ta' żewġ 
terzi, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
tista' tadotta l-miżura. Jekk in-Netwerk 
ma jikkonfermax dan, il-Kummissjoni 
tista' tiddikjara d-dubji serji tagħha 
permezz ta' deċiżjoni li tkun tirrikjedi li l-
awtorità regolatorja nazzjonali tirtira l-
abbozz ta' miżura tagħha.
L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha d-dritt li tirtira l-abbozz ta' 
miżura fi kwalunkwe fażi tad-djalogu 
regolatorju.

Ġustifikazzjoni

Għandha tintgħażel soluzzjoni aktar ibbilanċjata: minflok ma l-Kummissjoni jingħatalha veto 
ċar għal dawk li huma r-rimedji, għandu jitwaqqaf "djalogu regolatorju" dwar kemm ir-
rimedju jkun xieraq u effikaċi, bis-sehem ta' l-awtorità regolatorja nazzjonali li tkun qiegħda 
tipproponi r-rimedju u n-Netwerk ta' l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. L-għan ta' dan id-
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djalogu, li matulu l-parteċipanti kollha għandhom iqisu kif jixraq il-fehmiet tal-parteċipanti 
fis-suq, hu li wieħed jasal għal fehma komuni dwar liema rimedju jkun l-aktar xieraq u 
effikaċi. 

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6 Test propost mill-Kummissjoni

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 deċiżjoni skond 
il-paragrafu 5 jew 5a 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.

Ġustifikazzjoni

Għandha tintgħażel soluzzjoni aktar ibbilanċjata: minflok ma l-Kummissjoni jingħatalha veto 
ċar għal dawk li huma r-rimedji, għandu jitwaqqaf "djalogu regolatorju" dwar kemm ir-
rimedju jkun xieraq u effikaċi, bis-sehem ta' l-awtorità regolatorja nazzjonali li tkun qiegħda 
tipproponi r-rimedju u n-Netwerk ta' l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. L-għan ta' dan id-
djalogu, li matulu l-parteċipanti kollha għandhom iqisu kif jixraq il-fehmiet tal-parteċipanti 
fis-suq, hu li wieħed jasal għal fehma komuni dwar liema rimedju jkun l-aktar xieraq u 
effikaċi. 

Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 8 Test propost mill-Kummissjoni
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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 
is-Servizz Universali) f’perjodu ta’ żmien 
determinat. 

imħassar

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.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni toħloq preċedent serju fil-leġiżlazzjoni dwar is-suq intern billi 
entità ta' l-UE tkun issostitwiet id-deċiżjoni ta' awtorità nazzjonali. Dan imur għal kollox 
kontra s-sistema ta' kontrolli u bilanċi tat-Trattat ta' l-UE, li biha l-awtoritajiet nazzjonali 
jimplimentaw il-liġi Komunitarja u huma suġġetti għall-kontroll tal-Qorti u possibilment 
għall-proċeduri ta' ksur tal-Kummissjoni.

Emenda 26

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/21/KE
Atikolu 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). 

imħassar
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F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-
Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ 
urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

Ġustifikazzjoni

It-tifsira ta' "elementi mhux essenzjali" fil-paragrafu 2 tibqa' vaga. "Miżuri ta' 
implimentazzjoni" bħal dawk proposti jista' jkollhom impatt finanzjarju konsiderevoli fuq l-
intrapriżi. Kull tibdil li jista' jsir għandu jgħaddi minn skrutinju sħiħ fi proċedura leġiżlattiva 
fil-livell ta' l-UE jew għandu jitħalla f'idejn l-Istati Membri.

Emenda 27

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt e a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4 a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Għandu jiġi miżjud l-Artikolu li ġej:

"4a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandu jkollhom l-għan li joħolqu l-
ambjent regolatorju adattat għall-
investiment kompetittiv fin-netwerks ta' l-
aċċess il-ġodda, u dan jikkostitwixxi 
opportunità unika għall-innovazzjoni u 
għall-kompetizzjoni bbażata fuq 
pjattaforma li twassal biex jitneħħew ir-
regolamenti. Ambjent regolatorju bħal 
dan għandu, fost l-oħrajn:
(a) ikun prevedibbli għal perjodu li jkun 
konsistenti maż-żmien meħtieġ biex 
investimenti kbar jibdew jirrendu l-qligħ;
(b) jimmira għall-firxa massima 
ġeografika tal-kompetizzjoni bbażata fuq 
pjattaforma;
(c) jippermetti li jittieħed vantaġġ 
kompetittiv minn tixrid ġeografiku aktar 
mgħaġġel, u b'hekk jitħeġġeġ l-użu tan-
netwerks;
(d) jiġbed riżorsi minn swieq finanzjarji 
għal investimenti kbar antiċipati 
f'netwerks ta' l-aċċess ġodda; kif ukoll
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(e) jippermetti ftehimiet kummerċjali 
flessibbli dwar l-investimenti u l-qsim tar-
riskji bejn operaturi tan-netwerks ta' l-
aċċess ġodda.”

Ġustifikazzjoni

Ir-reġim regolatorju attwali għandu jkun adattat għall-isfidi ta' l-investimenti rigward it-
tixrid tan-Netwerks ta' l-Aċċess tal-Ġenerazzjoni l-Ġdida. Ir-regolamenti għandhom 
jippermettu lill-parteċipanti tas-swieq biex jinvestu fl-NGAs u għalhekk għandhom iqisu r-
riskji involuti. 

Emenda 28

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

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. B'hekk, l-Istati Membri 
jkunu qegħdin jirrispettaw il-ftehimiet 
internazzjonali u jkunu jistgħu jqisu l-
prospettivi tal-politika pubblika.

Ġustifikazzjoni

Billi l-frekwenzi jaqsmu l-fruntieri 'l barra mill-UE, iridu jkunu rrispettati l-ftehimiet li jorbtu 
l-pajjiżi kollha biex jiġu evitati l-interferenzi.

Emenda 29

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2 Test propost mill-Kummissjoni
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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 ta' 
frekwenzi tar-radju mal-Komunità kollha, 
konsistenti mal-ħtieġa li jiġi assigurat l-użu 
effettiv u effiċjenti tagħhom, li jista' jagħti 
kontribut biex iseħħu l-iskali ta' l-
ekonomija u l-interoperabilità tas-servizzi 
għall-benefiċċju tal-konsumaturi, u skond 
id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE (Deċiżjoni 
dwar l-Ispektrum tar-Radju).

Emenda 30

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ l-
aċċess għar-radju jkunu jistgħu jintużaw
fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju miftuħa
għas-servizzi tal- komunikazzjoni 
elettronika. 

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond l-Artikoli 9c u 9d, l-Istati Membri 
għandhom, sakemm ikun possibbli, 
jiffaċilitaw l-użu tat-tipi kollha ta’ 
teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ l-
aċċess għar-radju fil-meded ta’ frekwenzi 
tar-radju allokati għas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika, b'konformità 
mat-tabella nazzjonali tal-frekwenzi 
rispettivi tagħhom u r-Regolamenti tar-
Radju ta' l-ITU.

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispektrum KE 2002 u għar-Regolamenti ta' l-ITU għar-
Radju huma essenzjali biex tiġi żgurata konsistenza bejn ir-regoli ta' l-UE, u biex tiġi żgurata 
wkoll konformità tar-regoli ta' l-UE mar-regoli internazzjonali riflessa f'tabelli nazzjonali ta' 
allokazzjoni ta' frekwenzi. L-immaniġġjar effettiv ta' l-ispektrum huwa r-responsabilità ta' l-
NRA u jeħtieġ konformità mal-proċeduri ta' l-ITU. 

Emenda 31
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c Test propost mill-Kummissjoni

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikun żgurat li l-użu tal-frekwenzi tar-
radju kemm jista' jkun jinqasam meta l-
frekwenzi tar-radju jkunu soġġetti għall-
awtorizzazzjoni ġenerali, jew

(c) ikun hemm konformità ma' obbligu 
skond ftehima internazzjonali relatata 
ma' l-użu tal-frekwenzi jew mar-
Regolamenti ta' l-ITU għar-Radju,

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispektrum KE 2002 u għar-Regolamenti ta' l-ITU għar-
Radju huma essenzjali biex tiġi żgurata konsistenza bejn ir-regoli ta' l-UE, u biex tiġi żgurata 
wkoll konformità tar-regoli ta' l-UE mar-regoli internazzjonali riflessa f'tabelli nazzjonali ta' 
allokazzjoni ta' frekwenzi. L-immaniġġjar effettiv ta' l-ispektrum huwa r-responsabilità ta' l-
NRA u jeħtieġ konformità mal-proċeduri ta' l-ITU. 

Emenda 32

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ikun salvagwardat l-użu effiċjenti ta' 
l-ispektrum, jew

Ġustifikazzjoni

Il-filosofija ġenerali tal-politika dwar l-ispektrum għandha tfittex li tiżgura l-użu effiċjenti ta' 
l-ispektrum.

Emenda 33

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 Test propost mill-Kummissjoni
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Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju miftuħa għall-
komunikazzjoni elettronika. Madankollu, l-
Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

4. Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fit-
tieni subparagrafu, u safejn ikun possibbli, 
l-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
użu tat-tipi kollha ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju miftuħa għall-
komunikazzjoni elettronika, b'konformità 
mal-pjan nazzjonali rispettiv tagħhom 
għall-frekwenzi u mar-Regolamenti ta' l-
ITU għar-Radju. Madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti. 

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun
provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni
mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja. 

Ir-restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ta' 
komunikazzjoni elettronika jkun provdut 
f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-forniment ta' servizzi universali 
jew pubbliċi, il-promozzjoni tal-koeżjoni 
soċjali, reġjunali jew territorjali u l-użu 
effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju u l-
immaniġġjar effettiv ta' l-ispektrum biex 
jitqiesu l-impenji u l-prattiki
internazzjonali jew il-promozzjoni tad-
diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu tal-midja.

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ 
kull servizz ieħor f’medda speċifika tista' 
tkun applikata biss meta r-restrizzjoni tkun 
iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti 
servizzi tas-sikurezza tal-ħajja.

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ 
kull servizz ta' komunikazzjoni elettronika
ieħor f’medda speċifika tista' tkun 
applikata biss meta r-restrizzjoni tkun 
iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti 
servizzi tas-sikurezza tal-ħajja jew biex jiġi 
żgurat it-twettiq ta’ objettiv ta’ interess 
ġenerali definit f'leġiżlazzjoni nazzjonali 
b'konformità mal-liġi Komunitarja, bħal 
per eżempju l-promozzjoni tad-diversità 
lingwistika u kulturali u l-pluraliżmu tal-
midja.
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Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispektrum KE 2002 u għar-Regolamenti ta' l-ITU għar-
Radju huma essenzjali biex tiġi żgurata konsistenza bejn ir-regoli ta' l-UE, u biex tiġi żgurata 
wkoll konformità tar-regoli ta' l-UE mar-regoli internazzjonali riflessa f'tabelli nazzjonali ta' 
allokazzjoni ta' frekwenzi. L-immaniġġjar effettiv ta' l-ispektrum huwa r-responsabilità ta' l-
NRA u jeħtieġ konformità mal-proċeduri ta' l-ITU.

Emenda 34

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 5 Test propost mill-Kummissjoni

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jirrevedu 
regolarment il-ħtieġa tar-restrizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 3 u 4.

5. L-Istati Membri għandhom jirrevedu 
regolarment il-ħtieġa tar-restrizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 3 u 4. Hija 
responsabilità ta' l-Istati Membri li 
jiddefinixxu l-ambitu u n-natura ta' 
kwalunkwe eċċezzjoni.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-politiki kulturali u tal-midja huma responsabilità nazzjonali u dan għandu 
jitqies b'mod suffiċjenti.

Emenda 35

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9a

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 9a mħassar.

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni sforzata tad-drittijiet eżistenti x'aktarx li tintroduċi inċertezza kbira ħafna fin-
negozju u ma tqisx ir-realtà kummerċjali ta' ħafna operaturi li l-investimenti tagħhom 
ibbażati fuq id-drittijiet ta' l-użu tal-frekwenzi jkopru perjodi ta' 15-il sena jew iktar.
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Emenda 36

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
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. Fejn ikun xieraq, 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-proċeduri 
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. 

Ġustifikazzjoni

L-iskambju ta' l-ispektrum jaqa' taħt il-prinċipju tas-sussidjarjetà u għalhekk għandu jiġi 
indirizzat skond id-dispożizzjonijiet nazzjonali.

Emenda 37

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 2

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
tkun innotifikata lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali responsabbli għall-assenjazzjoni 
ta’ l-ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. 
Meta l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie 
armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni tad-
Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew ta’ 
miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
kif ukoll it-trasferiment effettiv ikunu
notifikati lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti responsabbli għall-
assenjazzjoni ta’ l-ispettru tar-radju u tkun 
ippubblikata. Meta l-użu tal-frekwenza tar-
radju jkun ġie armonizzat permezz ta’ l-
applikazzjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru 
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bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-
użu armonizzat.

tar-Radju jew ta’ miżuri oħra tal-
Komunità, kull trasferiment bħal dan 
għandu jkun konformi ma’ dan l-użu 
armonizzat.

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti mhux dejjem tkun l-istess awtorità bħall-awtorità regolatorja 
nazzjonali kif definita fid-Direttiva ta’ Qafas.

Emenda 38

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9c – paragrafu 1 – punt minn a sa d

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) jiġu identifikati u rrakkomandati 
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi, inklużi l-frekwenzi maħsuba mill-
Istati Membri għal ċerti servizzi li, 
permezz ta' l-iżvilupp teknoloġiku, se 
jagħmlu użu sħiħ mid-dividend diġitali 
iżda jeskludu l-frekwenzi ppjanati mill-
Istati Membri għas-servizzi tax-xandir;

(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;
(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 skond l-Artikolu 9(3) u (4) għajr 
dawk immirati biex jiżguraw il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja inklużi 
s-servizzi tax-xandir u filwaqt li jitqies il-
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bżonn ta' aċċess aħjar għas-soċjetà ta' l-
informazzjoni għaċ-ċittadini kollha.

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri proposti biex jiġu adottati fil-komitoloġija huma ħafna usa’ minn sempliċiment 
‘elementi mhux essenzjali tad-Direttiva. Mill-banda l-oħra, tista’ ssir, u saret, ħafna 
armonizzazzjoni b’suċċess fuq il-bażi tad-Deċiżjoni dwar l-Ispektrum tar-Radju eżistenti 
(676/2002/KE). Għaldaqstant, b u c ta’ l-artikolu għandhom jitħassru. Rigward il-premessa 
23, il-kompetenza tad-definizzjoni tal-politika tal-midja hi ta’ l-Istati Membri.

Emenda 39

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

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). Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
Awtorità skond l-Artikolu 10 tar-
Regolament Nru […/KE].

imħassar

Emenda 40

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 d (ġdid)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9d
L-impatt tar-regoli u d-dispożizzjonijiet 



PE404.782v02-00 32/54 AD\725956MT.doc

MT

internazzjonali
1. Sabiex jiġi żgurat użu effiċjenti u 
mmaniġġjar effettiv madwar il-Komunità, 
l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom iqisu r-regoli u r-regolamenti 
ta' l-ITU, b'mod partikulari r-
Regolamenti tar-Radju, kif jiġu emendati 
minn żmien għall-ieħor, waqt l-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. 
2. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja 
l-iżviluppi fir-rigward ta' l-ispettru tar-
radju f'pajjiżi terzi u f'organizzazzjonijiet 
internazzjonali, inkluża l-ITU, li jista' 
jkollhom implikazzjonijiet għall-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.
3. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe 
diffikultà maħluqa, de jure jew de facto, 
minn ftehimiet internazzjonali eżistenti, 
pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali, inkluża l-ITU, f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' l-implimentazzjoni 
ta' din id-Direttiva.
4. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
b'mod regolari dwar ir-riżultati ta' l-
applikazzjoni tal-paragrafi 1, 2 u 3 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u tista' 
tipproponi miżuri bil-għan li tiġi żgurata 
l-implimentazzjoni tal-prinċipji u l-
objettivi ta' din id-Direttiva, fejn ikun 
xieraq. Meta jkun hemm bżonn, għandu 
jkun hemm qbil dwar l-objettivi ta' 
politika komuni biex tiġi żgurata 
koordinazzjoni Komunitarja fost l-Istati 
Membri.
5. Miżuri li jittieħdu skond dan l-Artikolu 
għandhom ikunu bla ħsara għad-drittijiet 
u l-obbligi tal-Komunità u ta' l-Istati 
Membri skond il-ftehimiet internazzjonali 
relevanti.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat użu effiċjenti ta' l-ispettru, hu essenzjali li l-operaturi jikkonformaw mal-
proċeduri ta' reġistrazzjoni u koordinazzjoni skond ir-regoli u l-proċeduri li jorbtu 
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internazzjonalment ta' l-ITU sabiex jiġi żgurat li netwerk jew sistema tkun tista' tiġi 
koordinata u tibda tintuża b'suċċess. Id-drittijiet u l-obbligi ta' l-amministrazzjonijiet rigward 
l-assenjazzjonijiet ta' frekwenzi tagħhom u ta' amministrazzjonijiet oħra huma dderivati mir-
rekord ta' l-assenjazzjonijiet fir-Reġistru Ewlieni tal-Frekwenzi Internazzjonali ta' l-ITU, jew 
b'konformità ta' l-assenjazzjonijiet ma' pjan għall-frekwenti ta' l-ITU.

Emenda 41

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

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-paragrafu 1 qed jiġi sostitwit b'dan 
li ġej:

"1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji 
jikkontrollaw l-assenjament tar-riżorsi 
kollha tan-numerazzjoni nazzjonali u l-
amministrazzjoni tal-pjan nazzjonali ta' 
numerazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jiġu pprovduti firxiet adegwati 
ta’ numri u numerazzjoni [...]. L-
awtoritajiet nazzjonali regolatorji 
għandhom jistabbilixxu proċeduri ta' 
assenjazzjoni oġġettivi, trasparenti u 
nondiskriminatorji għar-riżorsi tan-
numerazzjoni nazzjonali."

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' riforma ta' l-arranġamenti tan-numerazzjoni huwa ta' ħsara għall-interessi taċ-
ċittadini, tal-konsumaturi u tan-negozji fl-UE, speċjalment f'ambjent fejn in-numri ta; ċerti 
pajjieżi ewlenin Ewropej u anki mhux Ewropej huma, de jure jew de facto, disponibbli mad-
dinja kollha. Barra minn hekk, ir-restrizzjonijiet eżistenti attwalment (li mhumiex fid-direttivi 
iżda huma prattika komuni fuq livell nazzjonali) jmorru kontra l-għanijiet tas-suq 
internazzjonali. 

Emenda 42
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-pjani u l-proċeduri 
għall-għoti tan-numri jkunu applikati 
b’mod li jingħata trattament ugwali lill-kull
min jipprovdi s-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li jkun 
disponibbli għall-pubbliku. B’mod 
partikulari, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-impriża li tkun assenjata serje 
ta’ numri ma tiddiskriminax kontra oħrajn 
li jippovdu s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fir-rigward tas-sekwenzi tan-
numri użati biex jagħtu aċċess għas-
servizzi tagħhom.’

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-pjanijiet u l-
proċeduri għall-għoti tan-numri jkunu 
applikati b’mod li jingħata trattament 
ugwali lil kull min jipprovdi s-servizzi u 
lill-utenti tan-numri madwar l-Ewropa. 
B’mod partikulari, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-impriża li tkun 
assenjata serje ta’ numri ma tiddiskriminax 
kontra fornituri u utenti oħra fir-rigward 
tas-sekwenzi tan-numri użati biex jagħtu 
aċċess għas-servizzi tagħhom.

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' riforma ta' l-arranġamenti tan-numerazzjoni huwa ta' ħsara għall-interessi taċ-
ċittadini, tal-konsumaturi u tan-negozji fl-UE, speċjalment f'ambjent fejn in-numri ta; ċerti 
pajjieżi ewlenin Ewropej u anki mhux Ewropej huma, de jure jew de facto, disponibbli mad-
dinja kollha. Barra minn hekk, ir-restrizzjonijiet eżistenti attwalment (li mhumiex fid-direttivi 
iżda huma prattika komuni fuq livell nazzjonali) jmorru kontra l-għanijiet tas-suq 
internazzjonali. 

Emenda 43

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw 
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, 

4. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw 
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.
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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.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tal-Kummissjoni twassal għal espansjoni tar-regolamentazzjoni tal-kummerċ bl-
imnut permezz tal-preskrizzjoni tal-prinċipji tat-tariffi. Hi ksur tas-sistema tal-qafas 
regolatorju, li ma jaħsibx għal regolamentazzjoni tal-prezzijiet tas-servizzi tal-kummerċ bl-
imnut ħlief fil-każ ta’ Saħħa Sinifikanti fis-Suq (SMP) fis-suq tal-kummerċ bl-imnut skond 
Artikolu 17 tad-Direttiva Universali dwar is-Servizzi. L-introduzzjoni ta’ kompetenza ġenerali 
ġdida għall-istipular tal-prezzijiet għar-regolaturi hija ksur ta' l-għan għal regolamentazzjoni 
aħjar u tal-prinċipju ġenerali li r-regolamentazzjoni għandha fil-prinċipju tkun limitata’għal-
livell tal-kummerċ bl-ingrossa. 

Emenda 44

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2002/21/KE
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, filwaqt li jqisu b'mod sħiħ il-
prinċipju ta' proporzjonalità, inklużi d-
dħul fil-bini, l-arbli, l-antenni, it-tubi, it-
toqob ta’ l-ispezzjonar u l-kaxxi tat-triq. 
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Emenda 45

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2002/21/KE
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 iqisu l-interessi tas-sigurtà ta’ 
l-impriża u l-interessi ġenerali tas-sigurtà 
kif ukoll il-ħtieġa li tkun żgurata 
definizzjoni ċara tar-responsabilitajiet ta’ 
l-impriżi involuti sabiex ikunu evitati 
interferenzi dannużi bejn l-utenti. Il-
miżuri għandhom ikunu wkoll oġġettivi, 
trasparenti u proporzjonati.

Meta jimponu obbligi fuq l-operatur biex 
jipprovdi l-aċċess skond id-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu, 
fejn ikun neċessarju, jistipulaw 
kundizzjonijiet tekniċi jew operattivi li 
jkunu jridu jiġu sodisfati mill-fornitur 
u/jew mill-benefiċjarji ta’ dan l-aċċess 
biex ikun żgurat l-operat normali tan-
netwerk. Il-benefiċjarji ta’ l-aċċess jistgħu 
ikunu suġġetti għal kundizzjonijiet non-
diskriminatorji li jiżguraw li riżorsi skarsi 
jintużaw b’mod effiċjenti, b’mod speċjali 
f’termini ta’ l-użu tan-netwerk. L-obbligi 
ta’ segwitu ta’ standards jew
speċifikazzjonijiet tekniċi speċifiċi 
għandhom ikunu konformi ma’ l-
istandards u l-ispeċifikazzjonijiet 
preskritti skond l-Artikolu 17(1). 

Ġustifikazzjoni

Enfasi fuq il-ħtieġa li jitqiesu l-interessi ta’ sigurtà ġustifikati tal-partijiet involuti.

Emenda 46



AD\725956MT.doc 37/54 PE404.782v02-00

MT

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 12 – paragrafu 3 a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri taħt il-
paragrafu 1 ikunu proporzjonati, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jinvestigaw id-disponibilità tat-
tubi kollha inklużi dawk ta' l-operaturi 
tat-telekomunikazzjoni, tal-fornituri ta' l-
enerġija, tal-komunitajiet lokali u l-
pajpijiet tad-drenaġġ, li għandhom il-
kapaċità li jġorru linji ta' 
telekomunikazzjoni fiz-zona fejn l-aċċess 
ikun mitlub.

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni tal-possibilitajiet kollha - jiġifieri mhux biss it-tubi speċifiċi għat-
telekomunikazzjoni iżda wkoll l-infrastruttura pubblika kollha (it-tubi ta' l-elettriku, tal-gass u 
tad-drenaġġ) tgħin biex tippromwovi l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd fl-użu ta' 
infrastruttura addizzjonali ġdida sakemm l-aċċess ikun garantit għal iktar minn parti waħda 
li tkun interessata.

Emenda 47

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 13a – paragrafu 3 – subparagrafu 3 Test propost mill-Kummissjoni

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull tliet xhur, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tippreżenta rapport fil-
qosor lill-Kummissjoni dwar in-notifiki li 
tirċievi u l-azzjoni li tkun ittieħdet skond 
dan il-paragrafu.

Darba fis-sena, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tippreżenta rapport fil-
qosor lill-Kummissjoni dwar in-notifiki li 
tirċievi u l-azzjoni li tkun ittieħdet skond 
dan il-paragrafu.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati l-burokrazija mhux meħtieġa u piż amministrattiv żejjed, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jippreżentaw rapport darba fis-sena biss.
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Emenda 48

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 13a – paragrafu 4 – subparagrafu 1 Test propost mill-Kummissjoni

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.

4. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-
Netwerks u ta' l-Informazzjoni, 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. Il-miżuri tekniċi ta’ 
implimentazzjoni m’għandhomx iżommu 
lill-Istati Membri milli jadottaw rekwiżiti 
addizzjonali sabiex jaħdmu lejn l-objettivi 
stipulati fil-paragrafi 1 u 2.

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità m'għandux ikollha kompetenza fi kwistjonijiet ta' sigurtà li għandhom jaqgħu taħt 
l-ENISA.

F’każijiet individwali l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jużaw standards ogħla 
mil-linja ta’ bażi armonizzata biex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fil-paragrafi 1 u 2.

Emenda 49

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 13b – paragrafu 1

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom 
is-setgħa li joħorġu istruzzjonijiet li jorbtu 
lill-impriżi li jipprovdu n-netwerks 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali relevanti 
jkollhom is-setgħa li joħorġu istruzzjonijiet 
li jorbtu lill-impriżi li jipprovdu n-netwerks 
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pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli 
għall-pubbliku sabiex jimplimentaw l-
Artikolu 13a.

pubbliċi tal-komunikazzjoni jew is-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli 
għall-pubbliku sabiex jimplimentaw l-
Artikolu 13a.

Ġustifikazzjoni

Ħafna Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali ma għandhomx kompetenza fi kwistjonijiet ta’ 
sigurtà.

Emenda 50

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 13b – paragrafu 2 – parti introduttorja

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 relevanti 
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:

Ġustifikazzjoni

Ħafna Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali ma għandhomx kompetenza fi kwistjonijiet ta’ 
sigurtà.

Emenda 51

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 13b – paragrafu 3

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Member States shall ensure that national 
regulatory authorities have all the powers 
necessary to investigate cases of non-
compliance.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali relevanti 
jkollhom is-setgħat kollha meħtieġa biex 
jinvestigaw il-każi ta’ nuqqas ta’ 
konformità.
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Ġustifikazzjoni

Ħafna Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali ma għandhomx kompetenza fi kwistjonijiet ta’ 
sigurtà.

Emenda 52

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fl-Artikolu 17(2), is-subparagrafu 3 
għandu jinbidel b’dan li ġej:

"Fin-nuqqas ta' dawk l-istandards u/jew 
speċifikazzjonijiet, l-Istati Membri 
għandhom jinkoraġġixxu l-
implimentazzjoni ta' standards 
internazzjonali jew rakkomandazzjonijiet 
adottati mill-Unjoni Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjoni (ITU), il-Konferenza 
Ewropea ta’ l-Amministrazzjonijiet 
Postali u tat-Telekomunikazzjonijiet 
(CEPT), l-Organizzazzjoni Internazzjonali 
għall-istandardizzazzjoni (ISO) jew il-
Kummissjoni Internazzjonali 
Elettroteknika (IEC)."

Ġustifikazzjoni

Is-CEPT tiżviluppa l-kundizzjonijiet għall-użu ta’ l-ispektrum fl-Ewropa u dan għandu jitqies, 
b’mod partikuli fin-nuqqas ta’ standard ETSI.

Emenda 53

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a u 1 b (ġdid)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tiġi valutata l-proporzjonalità ta' l-
obbligi li għandhom jiġu imposti, l-
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awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iqisu l-kundizzjonijiet 
kompetittivi differenti li jeżistu fiz-zoni 
ġeografiċi differenti fi ħdan l-Istati 
Membri tagħhom. 
Fil-każ li zona ġeografika tkun 
kompetittiva, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom ineħħu l-obbligi 
mhux meħtieġa filwaqt li tkun adattata 
għall-ħtiġijiet tas-suq. F’dan ir-rigward, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iqisu l-ħtieġa li jħarsu l-
kompetizzjoni fl-infrastruttura.  

Ġustifikazzjoni

Regolamentazzjoni ex-ante bħala regola trid tkun limitata għal mgħalaq ekonomiċi biss. 
Għaldaqstant, jekk f’ċerti reġjuni żviluppati il-kompetizzjoni effettiva, ir-regolamentazzjoni 
trid titneħħa.

Emenda 54

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 7
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-emendi 
meħtieġa għall-Anness II sabiex tadattah 
għall-iżviluppi teknoloġiċi u fis-suq. Il-
miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, 
għandhom ikunu adottati skond il-
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 ta’ dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
Awtorità.’

5. Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-emendi 
meħtieġa għall-Anness II sabiex tadattah 
għall-iżviluppi teknoloġiċi u fis-suq. Il-
miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, 
għandhom ikunu adottati skond il-
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 ta’ dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali.
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Emenda 55

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt f

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Fil-paragrafu 1, il-punt (f) huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:

imħassar

‘(f) li jipprovdu l-ko-lokazzjoni jew forom 
oħra ta’ użu komuni tal-faċilitajiet, 
inklużi t-tubi, il-bini jew id-dħul fil-bini, l-
antenni, it-toqob ta’ l-ispezzjonar, u l-
kaxxi tat-triq;’

Ġustifikazzjoni

L-użu komuni tal-faċilitajiet diġà jissemma fl-Artikolu 12 FD. Għaldaqstant, l-Artikolu 12 
paragrafu 1 (f) huwa żejjed.

Emenda 56

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1 u 3 

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Artikolu 13 huwa emendat kif ġej:

(a) Fil-paragrafu 1, is-subparagrafu li ġej 
huwa miżjud:

"Jekk awtorità regolatorja nazzjonali 
tirregola l-aċċess fir-rigward ta' netwerks 
ta’ aċċess tal-ġenerazzjoni l-ġdida, hi 
tista’ tippretendi li dawk li qed ifittxu l-
aċċess iġorru sehem raġonevoli mis-sogru 
li jieħu l-operatur li jinvesti. Kuntratt li 
jaqsmu r-riskju jistgħu jinkludu ħlas bil-
quddiem li jkopri l-premium tar-riskju 
għal ċertu ammont ta’ aċċess f’reġjuni 
partikulari jew jieħu l-forma ta’ kuntratti 
ta’ aċċess fuq medda twila ta’ żmien bi 
kwantitajiet minimi għal perjodi ta’ żmien 
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speċifiċi. 
(b) Fil-paragrafu 3, is-subparagrafu li ġej 
huwa miżjud:

"Sabiex ikunu promossi inċentivi għall-
investimenti f’netwerks ġodda ta’ veloċità 
għolja, meta jkunu stipulati ħlasijiet 
għall-aċċess, il-kumpanija li qed tipprovdi 
l-aċċess jibqgħalha qligħ li almenu 
tikkorrispondi ma’ l-ispejjeż tal-kapital 
relatati ma’ l-investiment u mar-riskju 
speċifiku għall-investiment."

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamentazzjoni ta’ l-NGNs jistgħu iqisu r-riskju assoċjat mad-deċiżjoni ta’ l-
investiment. Il-qsim tar-riskju jista’ jinkiseb billi l-aċċess ikun possibbli fuq il-bażi ta’ ħlas 
bil-quddiem jew fuq il-bażi ta’ kuntratti ta’ aċċess fuq medda twila ta’ żmien bi kwantitajiet 
minimi ta’ xiri. Kuntratt fuq medda qasira mingħajr kwantitajiet minimi jistgħu jinkludu l-
premium tal-prezz li jkopri r-riskju ta’ l-investiment ta’ l-investitur bis-suppożizzjoni li r-
riskju kollu ta’ l-investiment qed jinġarr mill-investitur. Kuntratt ta’ aċċess fuq medda twila
jista’ jirrifletti l-perjodu ta’ żmien meħtieġ sabiex jippermetti l-amortizzament ta’ l-ispejjeż 
ta’ l-investiment fi swieq ġodda.

Il-kwistjoni ewlenija għas-snin li ġejjin hija li jingħataw inċentivi xierqa għall-investimenti 
f’netwerks ġodda ta’ veloċità għolja li se jappoġġjaw l-innovazzjoni f’servizzi ta’ l-Internet 
mimlija kontenut. Dawn in-netwerks għandhom potenzjal enormi li jwasslu benefiċċji lill-
konsumaturi madwar l-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant, huwa vitali li ma jkun hemm ebda 
impediment għall-investiment sostenibbli fl-iżvilupp ta’ dawn in-netwerks ġodda, filwaqt li 
tingħata spinta ’l quddiem lill-kompetizzjoni u l-għażla tal-konsumaturi.

Emenda 57

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
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 kwalunkwe riskju ta’ 
interferenza li tagħmel il-ħsara jew tagħwiġ 
kompetittiv; jew

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe riskju ta' “interferenza li tagħmel ħsara” huwa “riskju serju”. 
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Il-mekkaniżmu propost biex issir reviżjoni tad-drittijiet eżistenti m’hux realistiku, kif spjegat 
fil-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9a tad-Direttiva ta’ Qafas.

Huwa importanti ħafna li jkun assigurat li l-allokazzjoni ta’ l-ispettru ma jgħawwiġġx il-
kompetizzjoni fis-suq. 

Emenda 58

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jipproteġu u jiżguraw l-użu effiċjenti 
ta’ l-ispektrum.

Ġustifikazzjoni

Il-filosofija ġenerali tal-politika ta’ l-ispektrum għandu jaħdmu biex jiżguraw użu effiċjenti ta' 
l-ispektrum.

Emenda 59

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
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 

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi u 
proċeduri adottati 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 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.

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.

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe riskju ta' “interferenza li tagħmel ħsara” huwa “riskju serju”.

Il-mekkaniżmu propost biex issir reviżjoni tad-drittijiet eżistenti m’hux realistiku, kif spjegat 
fil-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9a tad-Direttiva ta’ Qafas.

Emenda 60

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 5 a (ġdid)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tittieħed deċiżjoni dwar id-drittijiet 
ta’ l-użu, għandha titqies il-ħtieġa li 
jingħata lok għal perjodu xieraq ta’l-
amortizzament għall-investiment.

Ġustifikazzjoni

Għal ħafna pjattaformi u servizzi ġodda, l-investiment jeħtieġ li jiġi amortizzat fuq perjodu li 
jaqbeż għaxar snin jew, f’kull każ, ħames snin. Wieħed sikwit ikollu jara telf sostanzjali waqt 
l-ewwel sentejn ta’ l-operazzjoni. Ikun sproporzjonat li jiġi introdott rekwiżit riġidu biex l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħmlu reviżjoni formali tal-liċenzji kollha ta’ l-ispektrum 
kull ħames snin.

Emenda 61

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 3
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Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjonijiet dwar id-drittijiet għall-
użu għandhom jittieħdu, jkunu 
kkomunikati u ppubblikati malajr kemm 
jista’ jkun wara li tkun waslet l-
applikazzjoni kompluta ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali, fi żmien tliet 
gimgħat fil-każ tan-numri li kienu allokati 
għal skopijiet speċifiċi ġewwa l-pjan 
nazzjonali għall-għoti tan-numri u fi żmien 
sitt ġimgħat fil-każ tal-frekwenzi tar-radju 
li kienu allokati għall-komunikazzjoni 
elettronika ġewwa l-pjan nazzjonali għall-
frekwenzi. Il-limitu ta’ żmien ta’ l-aħħar 
għandu jkun bla ħsara għal kull ftehim 
internazzjonali li jkun japplika u li jkun 
relatat ma’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju 
jew ta’ pożizzjonijiet orbitali.

3. Id-deċiżjonijiet dwar id-drittijiet għall-
użu għandhom jittieħdu, jkunu 
kkomunikati u ppubblikati malajr kemm 
jista’ jkun wara li tkun waslet l-
applikazzjoni kompluta ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali, fi żmien tliet 
gimgħat fil-każ tan-numri li kienu allokati 
għal skopijiet speċifiċi ġewwa l-pjan 
nazzjonali għall-għoti tan-numri u fi żmien 
sitt ġimgħat fil-każ tal-frekwenzi tar-radju 
li kienu allokati għall-skopijiet speċifiċi 
ġewwa l-pjan nazzjonali għall-frekwenzi. 
Il-limitu ta’ żmien ta’ l-aħħar għandu jkun 
bla ħsara għal kull ftehim internazzjonali li 
jkun japplika u li jkun relatat ma’ l-użu tal-
frekwenzi tar-radju jew ta’ pożizzjonijiet 
orbitali.

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe riskju ta' “interferenza li tagħmel ħsara” huwa “riskju serju”.

Il-mekkaniżmu propost biex issir reviżjoni tad-drittijiet eżistenti m’hux realistiku, kif spjegat 
fil-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9a tad-Direttiva ta’ Qafas.

Emenda 62

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ikun ġie deċiż, wara li kienu 
kkonsultati l-partijiet konċernati skond l-
Artikolu 6 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas), li d-drittijiet għall-
użu tan-numri ta’ valur ekonomiku 
eċċezzjonali jridu jingħataw permezz ta’ 
proċeduri ta’ għażla li jkunu kompetittivi u 
komparattivi, l-Istati Membri jistgħu 
jestendu l-perijodu massimu ta’ tliet 
ġimgħat b’mhux iktar minn tliet ġimgħat 

4. Fejn ikun ġie deċiż, wara li kienu 
kkonsultati l-partijiet konċernati skond l-
Artikolu 6 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas), li d-drittijiet għall-
użu tan-numri ta’ valur ekonomiku 
eċċezzjonali jridu jingħataw permezz ta’ 
proċeduri ta’ għażla li jkunu kompetittivi u 
komparattivi, l-Istati Membri jistgħu 
jestendu l-perijodu massimu ta’ tliet 
ġimgħat b’mhux iktar minn perijodu 
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oħra. ulterjuri ta’ tliet ġimgħat oħra.

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe riskju ta' “interferenza li tagħmel ħsara” huwa “riskju serju”.

Il-mekkaniżmu propost biex issir reviżjoni tad-drittijiet eżistenti m’hux realistiku, kif spjegat 
fil-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9a tad-Direttiva ta’ Qafas.

Emenda 63

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri ma 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.

5. L-Istati Membri ma 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. L-Istati Membri 
għandhom iqisu l-investimenti tal-passat 
u l-livell ta’ kompetizzjoni.

Ġustifikazzjoni

Salvagwardja biex jiġi żgurat li l-investimenti tal-passat jitqiesu kif jixraq. Jekk ma jsirx dan, 
l-investimenti ta’ qabel jaf jitilfu l-valur. Dan jagħweġ ħafna lis-suq u jaffettwa b’mod 
negattiv lid-deċiżjonijiet dwar investimenti ġejjiena.

Emenda 64

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju 
jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond 
l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom 

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju 
jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond 
l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom 
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ji¿guraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax 
imgħawġa minn xi trasferiment jew 
akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-u¿u tal-
frekwenzi tar-radju. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri 
xierqa, per eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew 
jisforzaw il-bejgħ tad-dritt għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju.

ji¿guraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax 
imgħawġa minn xi trasferiment jew 
akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-u¿u tal-
frekwenzi tar-radju.

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe riskju ta' “interferenza li tagħmel ħsara” huwa “riskju serju”.

Il-mekkaniżmu propost biex issir reviżjoni tad-drittijiet eżistenti m’hux realistiku, kif spjegat 
fil-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9a tad-Direttiva ta’ Qafas.

Emenda 65

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 1, u mingħajr ħsara għall-Artikolu 
5(2) ta’ din id-Direttiva u d-Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-Radju, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni 
biex:

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-Radju hija kruċjali biex jitwettaq strateġija ta' 
politika integrata u trattament koerenti tal-miżuri ta’ armonizzazzjoni.

Emenda 66

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a
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Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-
radju li l-użu tagħhom se jkun soġġett 
għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew 
għad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju;

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-
radju li jipprovdu netwerks pan-Ewropej 
jew servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi,
li l-użu tagħhom se jkun soġġett għall-
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew għad-
drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju;

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-artikolu huwa wiesa’ żżejjed. Barra minn hekk, il-mod ta' kif 
huwa mpoġġi l-kliem mhux konformi mal-prinċipju tal-kontroll u l-bilanċ. Hu importanti li l-
kompetenzi ta’ l-Istati Membri rigward il-frekwenzi ma jiddgħajfux permezz tal-proċeduri 
ċentralizzati ġodda fil-livell ta’ l-UE. Għaldaqstant jixraq li dan l-artikolu jirreferi għal 
servizzi pan-Ewropej.

Emenda 67

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tarmonizza proċeduri għall-għoti ta’ 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew ta’ 
drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju jew tan-numri;

(c) tarmonizza proċeduri għall-għoti ta’ 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew ta’ 
drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju li jipprovdu netwerks 
pan-Ewropej jew servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettroniċi jew numri;

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-artikolu huwa wiesa’ żżejjed. Barra minn hekk, il-mod ta' kif 
huwa mpoġġi l-kliem mhux konformi mal-prinċipju tal-kontroll u l-bilanċ. Hu importanti li l-
kompetenzi ta’ l-Istati Membri rigward il-frekwenzi ma jiddgħajfux permezz tal-proċeduri 
ċentralizzati ġodda fil-livell ta’ l-UE. Għaldaqstant jixraq li dan l-artikolu jirreferi għal 
servizzi pan-Ewropej.

Emenda 68
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tarmonizza l-kundizzjonijiet speċifikati 
fl-Anness II relatati ma’ l-
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew mad-
drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju 
jew tan-numri;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Is-sussidjarjetà għandha tiddetermina kif kundizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew drittijiet individwali ta’ l-użu għandhom ikunu definiti f’kull 
Stat Membru.

Emenda 69

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tistipula proċeduri għall-għażla ta’ l-
impriżi li l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandha tagħtihom id-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju jew tan-numri, fejn xieraq skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6b.

(f) tistipula proċeduri għall-għażla ta’ l-
impriżi li jipprovdu netwerks pan-Ewropej 
jew servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi
li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandha tagħtihom id-drittijiet individwali 
għall-użu tal-frekwenzi jew numri tar-
radju, fejn xieraq skond id-dispożizzjonijiet 
ta’ l-Artikolu 6b.

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-artikolu huwa wiesa’ żżejjed. Barra minn hekk, il-mod ta' kif 
huwa mpoġġi l-kliem mhux konformi mal-prinċipju tal-kontroll u l-bilanċ. 

Emenda 70
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6 b

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-miżura teknika ta’ implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 6a(1)(f) tista’ 
tipprovdi biex l-Awtorità tagħmel proposti 
għall-għażla ta’ impriża jew impriżi li 
jistgħu jinħarġulhom drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju jew 
numri, skond l-Artikolu 12 tar-Regolament 
[..].

1. Il-miżura teknika ta’ implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 6a(1)(f) tista’ 
tipprovdi biex il-Grupp għall-Politika 
dwar l-Ispettru tar-Radju (RSPG) jagħmel
proposti għall-għażla ta’ impriża jew 
impriżi li jipprovdu netwerks pan-Ewropej 
jew servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi
li jistgħu jinħarġulhom drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi jew numri tar-
radju, skond l-Artikolu 12 tar-Regolament 
[..].

F’dawn il-każijiet, il-miżura għandha 
tispeċifika l-perjodu li fih l-Awtorità
għandha tlesti s-selezzjoni, kif ukoll il-
proċedura, ir-regoli u l-kundizzjonijiet li 
japplikaw għall-għażla, u d-dettalji ta’ kull 
ħlas u tariffa li jridu jkunu imposti fuq id-
detenturi tad-drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju u/jew tan-numri, sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tal-frekwenzi tar-
radju jew tar-riżorsi ta’ l-għoti tan-numri. 
Il-proċedura ta’ l-għażla għandha tkun 
miftuħa, trasparenti, oġġettiva u mhux 
diskriminatorja.

F’dawn il-każijiet, il-miżura għandha 
tispeċifika l-perijodu li fih l-RSPG għandu 
jlesti s-selezzjoni, kif ukoll il-proċedura, ir-
regoli u l-kundizzjonijiet li japplikaw 
għall-għażla, u d-dettalji ta’ kull ħlas u 
tariffa li jridu jkunu imposti fuq id-
detenturi tad-drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju u/jew tan-numri, sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tal-frekwenzi tar-
radju jew tar-riżorsi ta’ l-għoti tan-numri. 
Il-proċedura ta’ l-għażla għandha tkun 
miftuħa, trasparenti, oġġettiva u mhux 
diskriminatorja.

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-RSPG, il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-miżura biex tagħżel l-
impriża jew l-impriżi li jipprovdu netwerks 
pan-Ewropej jew servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettroniċi 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).’
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Ġustifikazzjoni

L-Awtorità m’għandux ikollha kompetenza fil-politika ta’ l-ispettru u din għandha tibqa ma’ 
l-RSPG. 

L-Artikolu 6 b ma jaqbilx mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Hu importanti li l-kompetenzi ta’ l-
Istati Membri rigward il-frekwenzi ma jiddgħajfux permezz tal-proċeduri ċentralizzati ġodda 
fil-livell ta’ l-UE. Għaldaqstant jixraq li dan l-artikolu jirreferi għal servizzi pan-Ewropej.

Emenda 71

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 13
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 9a tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas), 
l-awtorizzazzjonijiet li diġà jkunu eżistenti 
fil-31 ta’ Diċembru 2009 għandhom 
jinġiebu konformi mill-Istati Membri ma' l-
Artikoli 5, 6, 7 u l-Anness I ta’ din id-
Direttiva sa mhux aktar tard mill-[31 ta’ 
Diċembru 2010].

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 9a tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas), 
l-awtorizzazzjonijiet ġenerali u d-drittijiet 
ta’ l-użu li diġà jkunu eżistenti fid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva
għandhom jinġiebu konformi mill-Istati 
Membri ma' l-Artikoli 5, 6, 7 u l-Anness I 
ta’ din id-Direttiva sa ...*.
* Sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni sforzata tad-drittijiet eżistenti x'aktarx li tintroduċi inċertezza kbira ħafna fin-
negozju u ma tqisx ir-realtà kummerċjali ta' ħafna operaturi li l-investimenti tagħhom 
ibbażati fuq id-drittijiet ta' l-użu tal-frekwenzi jkopru perjodi ta' 15-il sena jew iktar.

Emenda 72

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II
Direttiva 2002/20/KE
Anness II

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar
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Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tat-tħassir ta’ l-artikolu 6a.1(d).
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