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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li timmodifika l-qafas regolatorju Ewropew 
attwali rigward il-komunikazzjoni elettronika, li jikkonsisti mid-direttivi ta’ qafas, ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ aċċess, bil-għan li jiġi żgurat suq intern ġenwin fit-telekomunikazzjoni.   
L-għanijiet fundamentali tal-proposta huma li ttejjeb l-effettività tal-komunikazzjoni 
elettronika, tiżgura li r-regolamentazzjoni tkun aktar effikaċi u aktar sempliċi kemm għall-
operaturi u kemm għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali (NRA), u tarmonizza r-regoli 
Komunitarji, bil-għan li żżid l-investiment, l-innovazzjoni u l-benefiċċji għall-konsumaturi.
Il-bidliet ewlenin magħmula fid-direttivi ta’ qafas, ta’ awtorizzazzjoni u ta’ aċċess jikkonsistu 
mir-riforma ta’ l-immaniġġjar ta’ l-ispettru, l-introduzzjoni tas-separazzjoni funzjonali u t-
tisħiħ tas-setgħat tal-Kummissjoni rigward l-Istati Membri.

Wara li qies il-proposta, ir-rapporteur jissuġġerixxi l-emendi li ġejjin:

A. Id-direttiva ta’ qafas:

● Fl-aħħar paragrafu ta’ l-Artikolu 6 li huwa dwar il-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-
proċedura ta’ konsultazzjoni mill-NRAs, jeħtieġ li tissaħħaħ il-kunfidenzjalità ta' l-
informazzjoni mogħtija mill-intrapriżi.

● Fl-Artikolu 19(1), fir-rigward tal-miżuri ta' armonizzazzjoni li għandhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni meta jeżistu diverġenzi fl-implimentazzjoni mill-NRA's tal-ħidmiet 
regolatorji speċifikati fid-direttiva ta’ qafas u fid-direttiva speċifiċi, il-Kummissjoni 
tingħata d-diskrezzjoni li tagħżel bejn “deċiżjoni” u “rakkomandazzjoni”, u l-
proċedura regolatorja bi skrutinju tapplika biss għad-deċiżjoni;  għalhekk wieħed 
jistaqsi jekk din id-dispożizzjoni hijiex xierqa billi, fl-aħħar mill-aħħar, l-importanza 
tal-parteċipazzjoni tal-Parlament tiddependi mill-għażla tal-Kummissjoni.

● Fl-Artikolu 21(2) u (3), rigward it-tilwimiet transkonfinali bejn partijiet stabbiliti fi 
Stati Membri differenti, għandu jiġi speċifikat li l-koordinazzjoni ta’ l-isforzi mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex isolvu t-tilwima tista’ tasal sa l-adozzjoni ta’ 
deċiżjoni konġunta.

B. Id-direttiva ta’ awtorizzazzjoni:

● Fl-Artikolu 10, fir-rigward tal-konformità mal-kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni 
ġenerali jew tad-drittijiet ta’ l-użu u l-obbligi speċifiċi, għandu jiddaħħal paragrafu 6a 
(ġdid), li jistipula li l-Istat Membru dejjem għandu jippermetti li s-sanzjonijiet stipulati 
fil-paragrafi 5 u 6 jkunu suġġetti għal kontroll ġudizzjarju, b’konformità mal-liġi 
nazzjonali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
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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) Fl-assenza ta’ bażijiet legali oħra 
aktar speċifiċi, għandha ssir referenza 
għall-Artiklu 95 tat-Trattat KE, li 
jippermetti li, permezz tal-kodeċiżjoni bejn 
il-Parlament u l-Kunsill, jiġu adottati 
miżuri ġenerali biex iqarrbu lejn xulxin 
il-liġijiet ta’ l-Istati Membri li jittrattaw it-
twaqqif u l-operat tas-suq intern.  Dan l-
artikolu huwa l-bażi legali ta’ l-atti 
leġiżlattivi emendati permezz ta’ din il-
proposta li, barra minn hekk, hija ta’ 
natura essenzjalment orizzontali, xierqa 
għall-ġustifikazzjoni ta’ din l-għażla.  
Madankollu, it-twaqqif ta' Awtorità 
regolatorja fuq livell Ewropew jista' 
jirrekjedi l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 
308 tat-Trattat KE bħala klawżola 
ġenerali, għalkemm, b’konformità ma’ 
din id-dispożizzjoni, il-Parlament 
Ewropew m’għandux is-setgħa tal-
kodeċiżjoni.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Il-komunikazzjoni ta’ l-informazzjoni 
sikur u ta’ min jafdah fuq in-netwerks tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi kulma jmur 
qed issir aktar kruċjali għall-ekonomija 
kollha u għas-soċjetà nnifisha. Il-
komplessità tas-sistema, il-ħsara teknika u 
l-iżball uman, l-aċċidenti jew l-attakki 
kollha jista' jkollhom konsegwenzi għat-

(32) Id-disponibilità tas-servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettronika hija essenzjali 
f’każ ta’ urġenza.  Għaldaqtsant, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li jinżamm livell 
minimu ta’ disponibilità tan-netwerks 
sabiex tkun tista’ ssir il-komunikazzjoni 
essenzjali f’sitwazzjonijiet ta’ urġenza.  L-
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tħaddim u għad-disponibbiltà ta’ l-
infrastrutturi fiżiċi li jwasslu servizzi 
kruċjali għall-ġid taċ-ċittadini ta’ l-UE, 
inklużi s-servizzi elettroniċi tal-gvern.
Għaldaqtsant, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jiżguraw li 
jinżammu l-integrità u s-sigurtà tan-
netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni. L-
Awtorità għandha tikkontribwixxi għat-
titjib tas-sigurtà tal-komunikazzjoni 
elettronika billi, fost ħwejjeġ oħra, 
tipprovdi l-konsulenza u l-parir espert, kif 
ukoll billi tippromwovi l-iskambju ta’ l-
aħjar prattiċi. Kemm l-Awtorità kif ukoll 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom il-mezzi meħtieġa biex iwettqu d-
doveri tagħhom, inklużi s-setgħat li jiksbu 
informazzjoni biżżejjed biex ikunu jistgħu 
jivvalutaw il-livell ta’ sigurtà tan-netwerks 
jew tas-servizzi kif ukoll dejta 
komprensiva u kredibbli dwar l-inċidenti 
ta’ sigurtà li jkunu saru u li kellhom impatt 
sinifikanti fuq it-tħaddim tan-netwerks u 
tas-servizzi. Waqt li jżommu f’moħħhom li 
l-applikazzjoni b’suċċess ta’ sigurtà 
suffiċjenti mhix eżerċizzju ta’ darba biss 
iżda hija proċess kontinwu ta’ 
implimentazzjoni, eżami mill-ġdid u 
aġġornament, dawk li jipprovdu n-
netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika għandhom ikunu obbligati li
jieħdu l-miżuri biex jipproteġu l-integrità 
u s-sigurtà tagħhom skond il-valutazzjoni 
tar-riskji, u jagħtu kunsiderazzjoni lit-
teknoloġija l-iktar moderna ta’ dawn il-
miżuri.

awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom il-mezzi meħtieġa biex iwettqu d-
doveri tagħhom, inklużi s-setgħat li jiksbu 
informazzjoni biżżejjed biex ikunu jistgħu 
jivvalutaw il-livell ta’ sigurtà tan-netwerks 
jew tas-servizzi kif ukoll dejta 
komprensiva u kredibbli dwar l-inċidenti 
ta’ sigurtà li jkunu saru u li kellhom impatt 
sinifikanti fuq it-tħaddim tan-netwerks u 
tas-servizzi. Waqt li jżommu f’moħħhom li 
l-applikazzjoni b’suċċess ta’ sigurtà 
suffiċjenti mhix eżerċizzju ta’ darba biss 
iżda hija proċess kontinwu ta’ 
implimentazzjoni, eżami mill-ġdid u 
aġġornament, dawk li jipprovdu n-
netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika għandhom jieħdu l-miżuri biex 
jiggarantixxu d-disponibilità tan-netwerks 
essenzjali skond il-valutazzjoni tar-riskji.

Ġustifikazzjoni

L-intervenzjoni ta’ l-awtoritajiet regolatorji hija ġustifikata biex tiggarantixxi d-disponbilità 
tan-netwerks ta’ komunikazzjoni għall-finijiet tal-komunikazzjoni indispensabbli f’każijiet ta’ 
urġenza, iżda huma d-domanda tal-konsumaturi u l-kompetizzjoni fis-suq, aktar milli l-
azzjonijiet ta’ l-awtoritajiet regolatorji, li għandhom jiddefinixxu l-livell ta’ sigurtà 
disponibbli biex jiggarantixxi l-komunikazzjoni komuni f'kundizzjonijiet normali.

Emenda 3
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(33) Suq kompetittiv normalment huwa l-
aħjar mezz biex jiggarantixxi li jinstab 
bilanċ xieraq bejn il-livell ta’ sigurtà u l-
ispejjeż biex dan jinkiseb, u bejn il-
limitazzjonijiet imposti mir-rekwiżiti tas-
sigurtà u l-libertà li jiġu żviluppati servizzi 
innovattivi.  Kultant jibqa’ l-ħtieġa li jkun 
hemm qbil fuq lista komuni ta’ rekwiżiti 
għas-sigurtà għall-ħarsien kontra l-
possibilità li inċidenti fuq netwerk wieħed 
ikollhom effetti li jċarċru għal fuq 
netwerks oħra u biex tiġi żgurata d-
disponibilità tas-servizzi essenzjali f’każ 
ta’ emerġenza.  B’konformità mal-
prinċipji tan-neċessità u tal-
proporzjonalità, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom biss il-kompetenzi 
meħtieġa biex jiksbu dawn l-għanijiet.  L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom is-setgħa li joħorġu istruzzjonijiet 
li jorbtu dwar il-miżuri tekniċi ta’ 
implimentazzjoni adottati skond id-
Direttiva ta’ Qafas. Sabiex iwettqu 
dmirijiethom, għandu jkollhom is-setgħa li 
jinvestigaw u jimponu sanzjonijiet 
f'każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità.

Ġustifikazzjoni

Determining appropriate security measures standards often involves a trade-off between 
legitimate and valuable competing objectives. The appropriate balance between these 
objectives will vary according to the different circumstances of different classes of network 
user. Customer demand and market competition is usually the best means of ensuring each 
user of communications networks can obtain services that hold to a balance appropriate to 
their own situation. Regulatory intervention remains justified to ensure a minimum level of 
protection against catastrophe, to ensure that communications networks can provide support 
in cases of emergency, and to protect against "externality" effects in cases where one 
provider"s choices would adversely impact upon another.

Emenda 4
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 33 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) L-immaniġġjar tan-netwerks u tas-
servizzi tat-telefonija storikament kien 
karatterizzat minn livell għoli ta’ 
koperazzjoni internazzjonali bil-għan li 
jiġi żgurat l-armonizzar ta’ l-istandards 
tekniċi u tiġi promossa l-interoperabilità.  
L-Internet kiseb l-interoperabilità permezz 
ta’ standards globali miftuħa għar-
routing bejn in-netwerks, filwaqt li l-
iżvilupp tas-servizzi li jużaw l-Internet 
iddependa fuq il-libertà li jinħolqu 
standards u protokolli tekniċi ġodda 
mingħajr l-intervent ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji.  Din il-libertà tat iċ-ċans li ssir 
innovazzjoni tat-tip li qatt ma saret qabel 
fil-ħolqien ta’ servizzi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni u servizzi oħra mhux 
kummerċjali, fattur li wassal għal 
benefiċċji ekonomiċi u soċjali kbar għaċ-
ċittadini Ewropej.  Kull tradizzjoni għall-
iżvilupp u l-koordinazzjoni ta’ standards 
tekniċi kienet ta’ benefiċċju għas-soċjetà 
fil-qasam partikulari tagħha. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħrfu l-importanza ta’ l-
innovazzjoni u d-diversità fil-protokolli u 
s-servizzi ta’ l-Internet, kif ukoll l-
importanza tat-tolleranza tar-regolaturi 
sabiex jinkisbu dawn l-għanijiet.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali m’għandhomx jużaw il-kompetenzi tagħhom biex 
jippromwovu l-armonizzazzjoni tan-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika li xxekkel l-
iżvilupp ta’ l-innovazzjoni fuq l-Internet.

Emenda 5
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 33 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33b) Il-ħarsien tas-sigurtà tal-
komunikazzjoni elettronika fuq l-Internet 
hija responsabilità konġunta, b’obbligi 
xierqa għall-irwoli rispettivi tagħhom 
għall-fornituri tas-sofwer u tal-ħardwer, 
il-fornituri ta’ netwerks ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettronika u l-fornituri 
ta' servizzi għas-soċjetà ta' l-
informazzjoni u ta' servizzi oħra li jużaw 
l-Internet.  Dawn l-obbligi huma imposti 
mill-aspettattivi tal-klijenti u mid-
domanda tas-suq, mill-miżuri nazzjonali, 
minn din id-Direttiva, mid-direttiva 
2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar xi 
aspetti legali tas-servizzi tas-soċjetà ta' l-
informazzjoni, u b'mod partikulari tal-
kummerċ elettroniku, fis-suq intern 
("direttiva dwar il-kummerċ 
elettroniku" ) 1, id-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-24 
ta’ Ottubru 1995 dwar il-ħarsien ta’ l-
individwi rigward l-ipproċessar tad-data 
ta’ natura personali u l-moviment ħieles 
ta’ dan it-tip ta’ data2, u miżuri oħra.  Din 
id-Direttiva ma tagħtix setgħa lill-
awtoritajiet regolatorji li jirregolaw is-
servizzi tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni jew 
is-servizzi simili li mhumiex mogħtija bi 
ħlas. B’konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali ma jistgħux jużaw setgħat 
mogħtija skond din id-Direttiva biex 
jimponu obbligi fuq fornituri ta’ netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika għal
aspetti tas-sigurtà li jinsabu barra mill-
ambitu ta’ l-irwoli rispettivi tagħhom.
_________
1 ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.
2 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Direttiva kif 
emendata permezz tar-Regolament (KE) nru 
1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).
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Ġustifikazzjoni

Les propositions de la Commission ne prouvent pas de manière imparable que l'intervention 
des autorités de régulation est nécessaire. S'agissant de la sécurité, il est particulièrement 
important que toute intervention de régulation repose sur une évaluation claire de son 
impact, dont le défaut est criant en l'espèce. Au lieu de cela, les autorités de régulation 
nationales, qui sont uniquement compétentes pour réguler les opérateurs de réseaux, 
devraient désormais réguler un marché constitué, pour sa plus grande partie, de secteurs sur 
lesquels elles n'exercent aucun contrôle (fournisseurs de logiciels et de matériel, prestataires 
de services en ligne, etc.).

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Il-ħtieġa li jitħeġġu kemm l-
investiment kif ukoll il-kompetizzjoni 
għandha tiġi rikonoxxuta, sabiex l-għażla 
tal-konsumatur tiġi mħarsa mhux 
mhedda.

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandhom jindikaw b’mod ċar li l-kompetizzjoni m’għandhiex tiġi sagrifikata 
f’isem l-investiment, pereżempju permezz ta' “vaganzi” rigward ir-regolamentazzjoni.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
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 

(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 
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nazzjonali li jkunu japplikaw.’; 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-ispettru.

Emenda 8

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

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 ta' l-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 ta' l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 9
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 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, għandu jkollha l-kompetenza 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, għandu jkollha l-kompetenza 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.

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 awtorizzati 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

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

It-test propost jimplika li l-miżuri proviżorji jistgħu jiġu awtorizzati għal raġunijiet oħra. Dan 
mhuwiex mixtieq.
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Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jipprovdu l-informazzjoni kollha, inkluża l-
informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet 
meħuda skond dawn. Dawk l-impriżi 
għandhom ukoll jintalbu jissottomettu l-
informazzjoni dwar l-iżviluppi futuri fin-
netwerk jew fis-servizz li jistgħu jkollhom 
impatt fuq is-servizzi li jkunu disponibbli 
għall-kompetituri fi kwantità kbira għall-
bejgħ mill-ġdid (wholesale). Dawn l-
impriżi għandhom jipprovdu din l-
informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-
limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall 
mitluba mill- awtorità regolatorja 
nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-
kompitu. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tagħti r-raġunijiet li jiġġustifikaw 
it-talba tagħha għall-informazzjoni.’

"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-intrapriżi għandhom 
jipprovdu wkoll informazzjoni minn qabel 
dwar kwalunkwe restrizzjoni potenzjali 
sinifanti tas-servizzi pprovduti bi kwantità 
kbira lill-kompetituri.  Il-kunfidenzjalità 
kummerċjali kif stipulata mil-liġi 
nazzjonali jew Komunitarja, għanda tiġi 
rrispettata.”

Ġustifikazzjoni

L'ajout proposé concernant des informations sur les réseaux futurs et l'évolution des services 
serait problématique parce que ce type d'informations contiendrait très probablement des 
indications confidentielles. Le seuil d'une telle exigence devrait être très élevé. Dans ce cas, 
l'objet et la valeur ajoutée de l'exigence faite aux opérateurs de soumettre de telles 
informations aux autorités ne sont pas évidents.

Cependant, des informations préalables sur des incidences éventuelles au niveau des services 
en gros sont souhaitables. Il convient de préciser que la confidentialité des affaires doit être 
respectée.
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Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 6 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tagħmel ir-riżultati tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni disponibbli għall-pubbliku, 
ħlief fil-każ ta’ l-informazzjoni riżervata 
skond il-liġi tal-Komunità u nazzjonali 
dwar ir-riżervatezza tan-negozju.

L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tagħmel ir-riżultati tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni disponibbli għall-pubbliku, 
ħlief fil-każ ta’ l-informazzjoni riżervata 
skond il-liġi tal-Komunità u nazzjonali 
dwar ir-riżervatezza tan-negozju. F’każ ta’ 
tixrid mhux ġustifikat ta’ informazzjoni 
kunfidenzjali, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jiżguraw li jadottaw 
miżuri xierqa kemm jista’ jkun malajr, 
fuq it-talba ta’ l-intrapriżi konċernati.

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tikkomunika lill-Kummissjoni l-
miżuri finali kollha li jaqgħu taħt il-
kundizzjonijiet a) u b) fl-Artikolu 7(3).

9. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tikkomunika lill-Kummissjoni l-
miżuri finali kollha li jaqgħu taħt l-
Artikolu 7(3).

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"g) l-applikazzjoni tal-prinċipju li l-utenti 
aħħarija għandu jkollhom il-libertà ta’ 
aċċess għal kull kontenut legali, tat-tqassim 
tiegħu, u ta’ l-użu ta’ kull applikazzjoni 
u/jew servizz legali li jagħżlu huma.”

"g) l-applikazzjoni tal-prinċipju li l-utenti 
aħħarija għandu jkollhom il-libertà ta’ 
aċċess għal kull kontenut legali, tat-tqassim 
tiegħu, u ta’ l-użu ta’ kull applikazzjoni 
u/jew servizz legali li jagħżlu huma, kif ġie 
deċiż b’mod kuntrattwali bejn il-fornitur u 
l-abbonat.” Ma hemm xejn f’dan il-
prinċipju, u lanqas il-preżenza jew l-
assenza minn kwalunkwe kuntratt li 
jsemmi dan il-prinċipju, li għandu jkollu 
l-effett li jwarrab id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 
2001 dwar l-armonizzar ta’ xi aspetti tad-
dritt ta' l-awtur u ta’ drittijiet relatati fis-
soċjetà ta’ l-informazzjoni. 1”
_____________
1 ĠU L 167, 22.6.2001, p. 10.

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8 a) Fil-paragrafu 4 għandu jiżdied il-
punt li ġej:
“g a) li jiġi żgurat li l-impriżi li jipprovdu 
netwerks ta' komunikazzjoni elettronika 
jikkoperaw ma’ l-oqsma konċernati għall-
protezzjoni u l-promozzjoni ta' kontenut 
legali fin-netwerks u fis-servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika.”

Ġustifikazzjoni

Il-koperazzjoni ta’ l-operaturi tas-servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika huwa essenzjali fil-
ġlieda kontra l-attakki fuq id-dritt ta’ l-awtur, li qed jiżdiedu ħafna fin-netwerks. L-awtorità 
responsabbli fuq livell Ewropew għandha tingħata l-ħidma li tikkoordina dawn l-isforzi.  
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Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – paragrafu 2 - punt c

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) jiġi garantit l-użu effikaċi tal-frekwenzi 
tar-radju, inkluż billi kemm jista’ jkun 
jinqasam l-użu tagħhom, meta dan huwa 
possibbli, jew

Ġustifikazzjoni

Il-qsim ta’ l-ispettru għandu jiġi implimentat meta jkun teknikament vijabbli u effikaċi, filwaqt 
li jitqiesu l-esiġenzi differenti.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9 a) Għandu jiżdied il-punt li ġej:
“d a) għandhom jitqiesu l-
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
reġjonali ta’ l-ispettru u jiġu rrispettati l-
pjanijiet ta’ frekwenza deċiżi fuq livell 
internazzjonali, jew”

Ġustifikazzjoni

L-Ewropa għandha tirrispetta l-pjanijiet tal-frekwenzi internazzjonali (pereżempju l-pjan ta’ 
Ġinevra ta’ l-ITU (GE-06)) biex jiġu evitati l-interferenzi inutli u l-ħela ta’ l-ispettru fuq il-
limiti tiegħu.

Emenda 17
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9 b (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 - punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9 b) Għandu jiżdied il-punt li ġej:
“d b) ikun salvagwardat l-użu effiċjenti 
ta' l-ispettru, jew”

Ġustifikazzjoni

L-Ewropa għandha tirrispetta l-pjanijiet tal-frekwenzi internazzjonali (pereżempju l-pjan ta’ 
Ġinevra ta’ l-ITU (GE-06)) biex jiġu evitati l-interferenzi inutli u l-ħela ta’ l-ispettru fuq il-
limiti tiegħu.

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

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-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 jew fil-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 disponibbli għas-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika kif 
identifikati fit-tabelli nazzjonali ta’ l-
allokazzjoni tal-frekwenzi u fir-
regolamenti ta’ l-ITU dwar il-frekwenzi 
tar-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.

Ġustifikazzjoni

In-newtralità tas-servizzi għandha tirrispetta r-regolamenti ta’ l-ITU fil-qasam tal-frekwenzi 
tar-radju, li jiddefinixxu s-servizzi li jistgħu jeżistu flimkien fil-faxex ta’ frekwenzi differenti.
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Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 c - 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].

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-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali.”

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
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, 
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.

"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.
Il-miżuri ta’ implimentazzjoni jistgħu 
jagħtu lill-Uffiċċju Ewropew għall-
Komunikazzjoni bir-Radju (ERO)
responsabiltajiet speċifiċi fl-applikazzjoni 
ta’ dawk il-miżuri.



AD\730352MT.doc 18/28 PE404.684v03-00

MT

Ġustifikazzjoni

It-tariffi fil-qasam tan-numerazzjoni għandhom jibqgħu fil-kompetenza ta’ l-Istati Membri. L-
Awtorità m’għandux ikollha l-kompetenza tan-numerazzjoni u din għandha tkun ir-
responabilità ta’ l-Uffiċċju Ewropew għall-Komunikazzjoni bir-Radju (ERO).

Emenda 21

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

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.

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

Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ tas-sigurtà tan-netwerks u ta’ l-informazzjoni huwa wieħed mill-oqsma fejn hemm 
bżonn ta' aktar azzjoni mill-Komunità u fejn l-emendi proposti żgur li jisgħtu jġibu valur 
miżjud. L-unika kwistjoni problematika f'dan il-kuntest hija dwar l-obbligu ta' rrappurtar 
propost għall-NRAs. Rapport kull tliet xhur ifisser ammont kbir ta’ xogħol u wisq burokrazija.
Għalhekk huwa propost li r-rapporti jsiru kull sena minflok kull tliet xhur.

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità 
maħruġa skond l-Artikolu 4(3)(b) tar-
Regolament […./KE], tista’ tadotta l-
miżuri ta’ implimentazzjoni tekniċi li jkunu 
xierqa bil-għan li jkunu armonizzati l-
miżuri msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3, 
inklużi l-miżuri li jiddefinixxu ċ-
ċirkostanzi, il-format u l-proċeduri li 

4. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 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-
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japplikaw għar-rekwiżiti tan-notifika. notifika.
Dawn il-miżuri ta’ implimentazzjoni 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jikkompletawha, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ 
urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 22(4).

Dawn il-miżuri ta’ implimentazzjoni, 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jissupplimentawha, għandhom ikunu 
adottati skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 22(3), u meta l-inizjattivi 
awtoregolatorji meħuda mill-qasam ma 
laħqux livell adegwat ta' sigurtà fis-suq 
intern fi Stat Membru wieħed jew iktar.
F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-
Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ 
urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta’ implimentazzjoni teknika għandhom jiddaħħlu biss fejn l-inizjattivi awto-
regolatorji ma kisbux livell adegwat ta’ sigurtà fis-suq intern.

Emenda 23

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

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

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

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,
jekk ikun xieraq, 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 jipprovdu l-informazzjoni 
meħtieġa biex tkun ivvalutata s-sigurtà tas-
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servizzi u n-netwerks tagħhom, inklużi d-
dokumenti dwar il-politika ta’ sigurtà; u

a) jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa biex 
tkun ivvalutata s-sigurtà tas-servizzi u n-
netwerks tagħhom, inklużi d-dokumenti 
dwar il-politika ta’ sigurtà; u

b) jagħtu istruzzjonijiet lil entità 
kkwalifikata indipendenti biex twettaq 
verifika tas-sigurta u tagħmel ir-riżultati 
tagħha disponibbli għall-awtorità 
regolatorja nazzjonali.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom 
is-setgħat kollha meħtieġa biex jinvestigaw 
il-każi ta’ nuqqas ta’ konformità.

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.

4. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom 
ikunu bla ħsara għall-Artikolu 3 ta’ din id-
Direttiva.

4. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom 
ikunu bla ħsara għall-Artikolu 3 ta’ din id-
Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Ħafna awtoritajiet regolatorji nazzjonali m’għandhomx kompetenzi fil-qasam tas-sigurtà. 
Min-naħa l-oħra, it-tisħiħ propost tal-kompetenzi tar-regolaturi nazzjonali jista’ jinbidel f’piż 
eċċessiv li jxekkel il-pass ta’ l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda. Ir-regolaturi nazzjonali 
m’għandhomx imorru lil hinn mill-kompetenzi tagħhom ħlief fir-rigward ta’ netwerks ta’ 
komunikazzjoni pubbliċi u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli għall-
pubbliku f’każ ta’ bżonn. 

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għall-Artikolu 9 ta’ din id-
Direttiva u ta’ l-Artikoli 6 u 8 tad-
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-
Awtorizzazzjoni), meta l-Kummissjoni ssib 
li d-diverġenzi fl-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
kompiti regolatorji speċifikati fid-Direttivi 

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

Speċifiċi jistgħu joħolqu barriera għas-suq 
intern, il-Kummissjoni tista’ toħroġ 
Deċiżjoni dwar l-applikazzjoni 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet f’din id-
Direttiva u fid-Direttivi Speċifiċi sabiex 
ikomplu jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 8.

Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-Kummissjoni toħroġ 
Rakkomandazzjoni skond il-paragrafu 1, 
għandha taġixxi skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 22(2).

imħassar

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħtu 
l-ikbar kunsiderazzjoni lil dawn ir-
Rakkomandazzjonijiet fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom. Meta l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tagħżel li ma 
ssegwix ir-Rakkomandazzjoni, hija 
għandha tinforma lill-Kummissjoni, waqt 
li tagħti r-raġuni għall-pożizzjoni tagħha.

Emenda 26

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Awtorità tista’ fuq l-inizjattiva 
tagħha stess tagħti parir lill-Kummissjoni 
dwar jekk il-miżura għandhiex tkun 

imħassar



AD\730352MT.doc 22/28 PE404.684v03-00

MT

adottata skond il-paragrafu 1.”

Emenda 27

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 22
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull parti tista’ tirreferi t-tilwima lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
konċernati. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali li jkunu kompetenti għandhom 
jikkoordinaw l-isforzi tagħhom sabiex 
tinstab soluzzjoni għat-tilwima, skond il-
għanijet stipulati fl-Artikolu 8.

2. Kull parti tista’ tirreferi t-tilwima lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
konċernati. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali li jkunu kompetenti għandhom 
jikkoordinaw l-isforzi tagħhom sabiex, 
kemm jista’ jkun permezz ta' l-adozzjoni 
ta’ deċiżjoni konġunta, tinstab soluzzjoni 
għat-tilwima, skond il-għanijet stipulati fl-
Artikolu 8.

Emenda 28

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 22
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huma għandhom jinfurmaw lill-partijiet 
mingħajr dewmien. Jekk wara erba’ xhur 
it-tilwima ma tkunx riżoluta, jekk it-
tilwima ma tkunx tressqet fil-qorti mill-
parti li tkun qed tfittex rimedju u jekk xi 
waħda mill-partijiet titlob dan, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkoordinaw l-isforzi tagħhom 
biex tinstab soluzzjoni għat-tilwima, skond 
id-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 8 
wara li tingħata l-ikbar kunsiderazzjoni lil 
kwalunkwe rakkommandazzjoni maħruġa 
mill-Awtorità skond l-Artikolu 18 tar-
Regolament […/KE].

Huma għandhom jinfurmaw lill-partijiet 
mingħajr dewmien. Jekk wara erba’ xhur 
it-tilwima ma tkunx riżoluta, jekk it-
tilwima ma tkunx tressqet fil-qorti mill-
parti li d-drittijiet tagħha jkunu ġew 
miksura, u jekk xi waħda mill-partijiet 
titlob dan, l- awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jikkoordinaw l-
isforzi tagħhom, kemm jista’ jkun permezz 
ta' l-adozzjoni ta’ deċiżjoni konġunta,
biex tinstab soluzzjoni għat-tilwima, skond 
id-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 8 
wara li tingħata l-ikbar kunsiderazzjoni lil 
kwalunkwe rakkommandazzjoni maħruġa 
mill-Awtorità skond l-Artikolu 18 tar-
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Regolament […/KE].

Emenda 29

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.”

Emenda 30

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 1
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'2. Id-definizzjoni li ġejja għandha 
tapplika wkoll:

"2. Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw ukoll:

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

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

"servizzi globali tat-telekomunikazzjoni":
is-servizzi ta' dejta u ta' telefonija vokali 
huma mmaniġġjati għall-użu ta' 
kumpaniji multinazzjonali li jinsabu 
f’pajjiżi differenti u ta' spiss f’kontinenti 
differenti. Huma servizzi transkonfinali 
min-natura tagħhom u, fl-Ewropa, 
servizzi pan-Ewropej.”

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 32

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) ikunu evitati riskji serji ta’ interferenza 
li tagħmel il-ħsara; jew

a) ikunu evitati riskji serji ta’ interferenza 
li tagħmel il-ħsara u ta’ tgħawiġ tal-
kompetizzjoni;  jew
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Emenda 33

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/21/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 
każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni jista’ jintwera li huwa essenzjali 
biex jissodisfa obbligu partikolari li l-Istat 
Membru jkun iddefinixxa minn qabel bħala 
meħtieġ biex jinkiseb interess ġenerali 
skond il-liġi Komunitarja.

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 
każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni jista’ jintwera li huwa essenzjali 
biex jissodisfa obbligu partikolari li l-Istat 
Membru jkun iddefinixxa minn qabel bħala 
meħtieġ biex jinkiseb interess ġenerali u, fi 
kwalunkwe każ, skond il-liġi Komunitarja.

Emenda 34

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 

6. L-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 
għall-ispettru għandhom jiżguraw li l-
frekwenzi tar-radju jintużaw b’mod 
effiċjenti u effettiv skond l-Artikolu 9(2) 
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(Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom 
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.”

tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas). Huma għandhom 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.”

Ġustifikazzjoni

L-NRAs m’għandhomx il-kompetenza fil-qasam tal-politika ta’ l-ispettru.

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b imħassar
Il-proċedura komuni ta' l-għażla għall-
ħruġ ta' drittijiet
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 [..].
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, 
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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 msemmija fl-
Artikolu 14a(2).”

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward ta' l-għoti ta' dawn id-drittijiet, l-għażla għandha ssir permezz ta' proposti legali 
speċifiċi madwar l-UE kollha, u mhux permez tal-proċedura tal-komitoloġija.

Emenda 36

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 8 – sotto-punt d a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 10 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d a) Jiddaħħal il-paragrafu 6 a li ġej:
“6 a. L-Istati Membri għandhom, 
b’konformità mal-liġi interna tagħhom, 
jiggarantixxu li s-sanzjonijiet previsti fil-
paragrafi 5 u 6 ikunu suġġetti għal 
kontroll legali.”
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