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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta temenda id-Direttiva ta’ Qafas1, id-Direttiva ta’ Awtorizazzjoni2 u d-Direttiva 
ta’ l-Aċċess3, li l-Kummissjoni proponiet f’Novembru 2007. Ir-rapporteur għal opinjoni jilqa’ 
b’sodisfazzjon il-proposti għal "Regolament Aħjar” fil-pakkett b’appoġġ ġenerali sod 
minħabba li l-pakkett hu importanti ħafna biex itejjeb suq Ewropew intern veru fil-qasam tat-
telekomunikazzjoni. L-għan tal-pakkett hu li jissaħħu l-investiment, l-innovazzjoni u l-
benefiċċji għall-konsumatur fil-komunikazzjonijiet elettroniċi, fi kliem ieħor biex jiġi 
appoġġat u żviluppat iktar qafas regolatorju għall-ekonomija diġitali adattat għall-futur, ikun 
orjentat lejn is-suq u jisfrutta l-vantaġġi li jiġu mit-tkomplija tas-suq intern, li r-rapporteur 
ukoll jappoġġja.

Għalkemm ir-rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta għal qafas regolatorju komuni għan-
netwerks u s-servizzi, l-aċċess, l-interkonnessjoni u l-awtorizzazzjoni tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, hu tal-fehma li hemm lok għal titjib.

Il-ġestjoni ta’ l-ispectrum
L-UE għandha bżonn li timxi malajr lejn forom aħjar tal-ġestjoni ta’ l-ispectrum li 
jikkumbinaw l-għamil bil-miftuħ, il-flessibilità u l-armonizzazzjoni. Hemm bżonn ċar ta’ 
flessibilità fl-użu ta' l-ispectrum u ta' effiċjenza massimizzata. 

Perspettiva ‘armonizzata' tal-ġestjoni ta’ l-ispectrum, li tirregolarizza 27 skema nazzjonali 
differenti ta’ ġestjoni ta’ l-ispectrum, tkun utli biex ittejjeb is-servizzi pan-Ewropej u 
transkonfinali. Reġim uniku ta’ l-ispectrum jirritorna l-benefiċċji tat-teknoloġija u tas-servizzi 
lill-utilizzaturi u, b’hekk, il-benefiċċji ekonomiċi u soċjali (eż. fil-produzzjoni tal-volum ta’ 
tagħmir standard, it-tnaqqis tal-prezzijiet u l-fruntiera għad-dħul ta' utilizzaturi ġodda).
F’dan ir-rigward, għandha tingħata attenzjoni lill-ġestjoni tal-frekwenza u lill-ippjanar tan-
netwerks sabiex jiġu evitati kemm jista' jkun l-interferenzi peress li l-armonizzazzjoni 
newtrali tat-teknoloġija ma tistax issolvi l-problemi ta’ interferenza.

L-introduzzjoni mill-Kummissjoni tal-flessibilità fl-għoti ta’ l-ispectrum għal teknoloġija 
speċifika tintlaqa’ tajjeb mir-rapporteur għal opinjoni. Li jiġu permessi użi iktar flessibbli se 
jwassal għal iktar innovazzjoni u benefiċċji lill-konsumaturi. Madanakollu, xi meded jista’ 
jkun li jkollhom bżonn li jiġu riżervati għal applikazzjoni waħda madwar l-UE (per eżempju 
s-servizzi ta' emerġenza), allura jista' jkun neċessarju li jkun hemm prekawzjoni bin-
newtralità teknika u tas-servizzi.
Għalhekk, jidher li hemm preferenza li jkun hemm approċċ gradwali iktar milli riforma 
revoluzzjonarja. Filwaqt li n-newtralità teknoloġika se twassal għal żviluppi innovattivi u 
teknoloġiċi għall-benefiċċju tal-konsumatur, din għandha tkun issupplimentata minn 
kummerċjalizzazzjoni biex tkun żgurata l-kompetizzjoni. 

                                               
1 Id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
komuni għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, (ĠU L 108, 24.4.2002)
2 Id-Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ 
networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, (ĠU L 108, 24.4.2002)
3 Id-Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta’, networks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati, (ĠU L 108, 24.4.2002)
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Il-Kummissjoni tfittex li żżid kummerċjalizzazzjoni ta’ l-ispectrum ibbażata fis-suq flimkien 
ma’ kumerċjalizzazzjoni sekondarja u rkanti mal-‘metodu tradizzjonali’. Il-
kummerċjalizzazzjoni ta’ l-ispectrum waħedha mhux neċessarjament ittejjeb il-flessibilità fl-
użu ta’ l-ispectrum. Madankollu, din għandha tagħmel l-aċċess għall-ispectrum iktar faċli u 
twassal għal użu iktar intensiv (jiġifieri ta' iktar valur) ta' l-ispectrum. Għalhekk, ir-rapporteur 
jappoġġja l-istabbiliment ta’ l-abilità li d-drittijiet għall-użu jiġu kkumerċjalizzati madwar l-
UE għal meded magħżula, meta jingħataw drittijiet individwali għall-użu.

Koordinazzjoni ġdida u poteri regolatorji
Il-Kummissjoni tipproponi li l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji għandhom jingħataw is-
setgħa li jagħmlu mandatorja s-separazzjoni funzjonali fuq l-operaturi dominanti fejn tkun ta’ 
għajnuna biex iżżid il-kompetizzjoni għall-konsumaturi u tipprovdi kundizzjonijiet indaqs 
għall-operaturi. Ir-rapporteur għal opinjoni jappoġġja bis-sħiħ il-proposta tal-Kummissjoni, 
filwaqt li jirrikonoxxi li dan ir-rimedju jista’ ma jkunx xieraq f’kull Stat Membru, imma 
għandu jkun rimedju disponibbli biex jużawh l-awtoritajiet nazzjonali reoglatorji.

Skond il-proposta attwali, is-setgħa tal-Kummissjoni għandha tiġi estiża. Il-Kummissjoni 
għandha s-setgħa li tagħmel veto għall-ħatra tad-dominanza ta’ l-awtoritajiet nazzjonali 
regolatorji u biex toħroġ rakkomandazzjonijiet dwar il-kwistjonijiet kollha u deċiżjonijiet 
dwar numri. Ir-rapporteur għal opinjoni hu kontra l-proposta attwali li tagħti lill-Kummissjoni 
setgħat ta’ veto bħal dawn .

Il-faċilitazzjoni ta’ l-aċċess
Il-qafas regolatorju attwali diġà jipprevedi l-impożizzjoni ta’ l-iskema ta’ awtorizzazzjoni li hi 
l-inqas ta’ piż, i.e. ir-rikors għal awtorizzazzjonijiet ġenerali bħala l-approċċ preferut. 
Madanakollu, fil-prattika, id-drittijiet ta’ l-ispectrum għall-użu jingħataw b'iktar frekwenza 
permezz tad-drittijiet individwali għall-użu. Il-proposti jikkonfermaw l-approċċ ta’ 
awtorizzazzjoni ġenerali u jistabbilixxuh bħala l-metodu normali. Konsegwentement, 
jintroduċu obbligu biex jiġu ġġustifikati każi fejn se jingħataw drittijiet individwali għall-użu. 
Ġustifikazzjoni bħal din tista’ tkun li dan hu neċessarju biex tkun evitata l-interferenza jew 
biex jiġu sodisfatti l-objettivi ta’ interess ġenerali. Ir-raġunament wara din il-proposta għandu 
żewġ lati: (i) biex ikun evitat li l-liċenzji individwali jintużaw bħala metodi ta’ assenjazzjoni 
fejn ma jkunx meħtieġ, u b’hekk biex b’mod ġenerali jitnaqqas l-ostaklu għall-aċċess ta’ l-
ispectrum; (ii) il-progress teknoloġiku b’mod dejjem jiżdied jippermetti l-użu kollettiv ta’ l-
ispectrum. 

Ir-Rapporteur tagħkom huwa konvint li l-protezzjoni tal-konsumaturi teħtieġ miżuri msaħħa u 
għaldaqstant jissuġġerixxi emendi li jtejbu l-kwistjonijiet dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi. 
Fir-rigward tad-doveri u s-setgħat ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, il-proposta tistipula 
aktar miżuri rigward il-protezzjoni tal-konsumaturi. Ir-Rapporteur għandu l-għan li jsaħħaħ u 
jiċċara l-irwol ta’ l-awtoritajiet biex jinkiseb titjib għal dawn il-kwistjonijiet ta’ protezzjoni 
tal-konsumaturi.
Barra minn hekk, kif rikonoxxut mill-Kummissjoni,  is-suq tal-bejgħ bl-imnut li jiffunzjona 
b’mod sħiħ għadu sa issa għadu ma nkisibx. Għaldaqstant, proposti konkreti oħra huma 
meħtieġa biex jinkiseb verament suq intern.
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jitlob 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) L-objettiv tal-qafas regolatorju ta’ l-
UE għall-komunikazzjoni elettronika 
huwa li tinħoloq “ekosistema” sostenibbli 
għall-komunikazzjoni elettronika, 
ibbażata fuq il-provvista u d-domanda: ta’ 
l-ewwel permezz ta’ swieq tal-prodotti jew 
tas-servizzi li jkunu kompetittivi b’mod 
effettiv, ta’ l-aħħar bis-saħħa ta’ aktar 
żviluppi fis-soċjetà informatika.

Ġustifikazzjoni

Ambjent sostenibbli għall-kompetizzjoni u l-investiment fil-qasam tat-telekomunikazzjoni 
jserraħ kemm fuq il-provvista kif ukoll fuq id-domanda. Filwaqt li r-regolazzjoni ekonomika 
s-soltu sserraħ iktar fuq il-provvista, jeħtieġ li wieħed ma jinsiex id-domanda.

Emenda 2

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) In-netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss 
għandhom potenzjal enormi li jipprovdu 
benefiċċji lin-negozji u lill-konsumaturi 
fl-Unjoni Ewropea kollha. Għaldaqstant, 
huwa vitali li nuqqas ta’ ċarezza 
regolatorja ma jkunx impediment għall-
investiment sostenibbli fl-iżvilupp ta’ 
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dawn in-netwerks ġodda, filwaqt li 
tingħata spinta lill-kompetizzjoni u lill-
għażla tal-konsumaturi.

Emenda 3

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fil-Komunikazzjoni tagħha 
“Innaqqsu d-Distakk fir-rigward tal-
Broadband” ta’ l-20 ta’ Marzu 2006, il-
Kummissjoni rrikonoxxiet li hemm 
differenza territorjali fl-Ewropa fir-
rigward ta’ l-aċċess għal servizzi ta’ 
broadband b’veloċità għolja. Minkejja ż-
żieda ġenerali fil-konnettività tal-
broadband, l-aċċess f’diversi reġjuni 
huwa limitat minħabba l-ispejjeż għoljin 
minħabba d-densità baxxa tal-
popolazzjonijiet u d-distanza. Bosta drabi 
l-inċentivi kummerċjali għall-investiment 
fit-tixrid tal-broadband f’dawn iz-zoni ma 
jkunux biżżejjed. Mil-lat pożittiv, l-
innovazzjoni teknoloġika qed tnaqqas l-
ispejjeż tat-tixrid. Sabiex ikun żgurat l-
investiment f’teknoloġiji ġodda f’reġjuni 
sottożviluppati, ir-regolazzjoni tat-
telekomunikazzjoni trid tkun konsistenti 
ma’ miżuri oħra ta’ politika li jittieħdu, 
bħall-politika dwar l-għajnuna mill-istat, 
il-fondi strutturali jew għanijiet usa’ tal-
politika industrijali.

Ġustifikazzjoni

Il-qafas regolatorju għandu jqis ukoll il-ħtieġa li jitnaqqas id-distakk reġjonali fl-iżvilupp. 
Għandha tkun enfasizzata l-importanza speċifika tat-tixrid tal-broadband.

Emenda 4
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Id-dispożizzjonijiet dwar l-
immaniġġjar ta’ l-ispectrum ta’ din id-
Direttiva għandhom ikunu konsistenti 
mal-ħidma ta’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali u reġjonali li għandhom 
x’jaqsmu ma’ l-immaniġġjar ta’ l-
ispectrum tar-radju, bħall-Unjoni 
Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjonijiet (ITU) u l-
Konferenza Ewropea ta’ l-
Amministrazzjonijiet Postali u tat-
Telekomunikazzjonijiet (CEPT), sabiex 
ikunu żgurati l-immaniġġjar effiċjenti u l-
armonizzazzjoni ta’ l-użu ta’ l-ispectrum 
fil-Komunità u mad-dinja kollha.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun effettiv, l-immaniġġjar ta’ l-ispectrum irid ikun konformi ma’ l-aġenda 
internazzjonali usa’ ta’ l-armonizzazzjoni segwita mill-ITU u mis-CEPT.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Għalkemm l-immaniġġjar ta’ l-
ispectrum jibqa’ kompetenza ta’ l-Istati 
Membri, il-koordinazzjoni u fejn xieraq, l-
armonizzazzjoni biss fuq livell 
Komunitarju jistgħu jiżguraw li l-
utilizzaturi ta’ l-ispectrum jieħdu l-
benefiċċji kollha tas-suq intern u li l-
interessi ta’ l-UE jistgħu jkunu difiżi 
b’mod effettiv madwar id-dinja.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun effettiv, l-immaniġġjar ta’ l-ispectrum irid ikun konformi ma’ l-aġenda 
internazzjonali usa’ ta’ l-armonizzazzjoni segwita mill-ITU u mis-CEPT.
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Emenda 6

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 
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.

(22) L-utenti ta’ l-ispectrum tar-radju 
għandu jkollhom il-libertà li jagħżlu s-
servizzi li jixtiequ joffru permezz ta’ l-
ispectrum tar-radju, soġġetti għal miżuri 
tranżitorji biex ikunu 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-ispectrum 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 
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 innutat fil-premessa 5 tad-direttiva ta’ qafas, is-separazzjoni bejn ir-regolazzjoni tat-
trażmissjoni u r-regolazzjoni tal-kontenut m'għandhiex tippreġudika l-fatt li jitqiesu r-rabtiet 
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li hemm bejniethom, b’mod partikulari sabiex ikunu garantiti l-pluraliżmu tal-midja, id-
diversità kulturali u l-ħarsien tal-konsumatur. Għalhekk l-Istati Membri għandhom iżommu l-
libertà li l-għoti ta’ drittijiet ta' l-awtur individwali jkun jiddependi mill-impenji fir-rigward 
tal-forniment ta' kontenut tas-servizz speċifiku.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 8

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 

(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’ 
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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.

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

Is-servizzi tal-ġenerazzjoni l-ġdida m’humiex se jgħaddu mill-istess wajers tar-ram; se tintuża 
infrastruttura ġdida għalkollox, u l-ostaklu tagħha se jkun it-tubi li se jgħaddu l-
konnessjonijiet minnhom. L-użu komuni reali tat-tubi - i.e. li jinkludi mhux biss it-tubi ta' l-
operaturi tat-telekomunikazzjonijiet li diġà jeżistu iżda wkoll, per eżempju, l-infrastruttura 
pubblika kollha (l-elettriku, il-gass, it-tubi tad-drenaġġ) - jippermetti li aktar minn 
parteċipant wieħed ikollu aċċess għall-infrastruttura biex jipprovdu s-servizzi tagħhom. 

Emenda 9

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.

imħassra

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa li jżommu jew idaħħlu alternattivi li jissostitwixxu 
l-ħlas obbligatorju ta' tariffi għall-użu bl-obbligu li jintlaħqu għanijiet speċifiċi ta' interess 
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ġenerali. Arranġamenti bħal dawn, bil-għan li jinkiseb il-pluraliżmu tal-midja, huma prattika 
komuni fir-rigward ta’ l-allokazzjoni ta’ frekwenzi tax-xandir terrestri.

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Il-kundizzjonijiet li jistgħu jiżdiedu 
ma’ l-awtorizzazzjonijiet għandhom ikopru 
kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-
aċċessibilità għall-utenti b’diżabilitajiet u l-
ħtieġa ta’ l-awtoritajiet pubbliċi li 
jikkomunikaw mal-pubbliku ġenerali 
qabel, matul u wara diżastri serji. Barra 
minn hekk, meta wieħed iqis l-importanza 
ta’ l-innovazzjoni teknika, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu joħorġu l-
awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ l- ispettru
tar-radju għal skopijiet esperimentali, taħt 
restrizzjonijiet u kundizzjonijiet speċifiċi li 
jkunu ġġustifikati b’mod strett min-natura 
sperimentali ta’ dawn id-drittijiet.

(57) Il-kundizzjonijiet li jistgħu jiżdiedu 
ma’ l-awtorizzazzjonijiet għandhom ikopru 
kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-
aċċessibilità għall-utenti b’diżabilitajiet u l-
ħtieġa ta’ l-awtoritajiet pubbliċi u s-servizzi 
ta’ l-emerġenza li jikkomunikaw 
bejniethom u mal-pubbliku ġenerali qabel, 
matul u wara diżastri serji. Barra minn 
hekk, meta wieħed iqis l-importanza ta’ l-
innovazzjoni teknika, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu joħorġu l-
awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ l-
ispectrum tar-radju għal skopijiet 
esperimentali, taħt restrizzjonijiet u 
kundizzjonijiet speċifiċi li jkunu 
ġġustifikati b’mod strett min-natura 
sperimentali ta’ dawn id-drittijiet.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri 
ta’ implimentazzjoni rigward in-notifiki 
skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas; 
rigward l-armonizzazzjoni fl-oqsma ta’ l-
ispettru u l-għoti ta' numri kif ukoll 
f'kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà tan-
netwerks u tas-servizzi; rigward l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; 
rigward l-implimentazzjoni ta' l-istandards; 
u rigward l-applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri 
ta’ implimentazzjoni rigward in-notifiki 
skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas; 
rigward l-armonizzazzjoni fl-oqsma ta’ l-
ispectrum u l-għoti ta' numri kif ukoll 
f'kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà tan-
netwerks u tas-servizzi; rigward l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; 
rigward l-implimentazzjoni ta' l-istandards; 
u rigward l-applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-
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Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll li tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni biex taġġorna l-
Anness I u II tad-Direttiva ta' l-Aċċess 
għas-suq u għall-iżviluppi teknoloġiċi, kif 
ukoll biex tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni biex tarmonizza r-regoli, 
il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni tan-netwerks u tas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.  Peress 
li dawn il-miżuri huma ta’ ambitu 
ġenerali u huma maħsubin biex 
jikkompletaw din id-Direttiva biż-żieda ta’ 
elementi ġodda mhux essenzjali, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
jipprovdi għaliha l-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.  Fejn, minħabba 
raġunijiet ta’ urġenza assoluta, il-limiti 
normali ta’ żmien għal din il-proċedura 
ma jistgħux ikunu osservati, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tuża l-proċedura ta’ urġenza li jipprovdi 
għaliha l-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 
msemmija hawn fuq,

Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll mid-Direttivi ta' Qafas u ta' 
Awtorizzazzjoni li tarmonizza t-trattament 
regolatorju tas-servizzi Pan -Ewropej, 
bħas-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet 
globali.

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60a) Hija r-responsabiltà ta’ l-Istati 
Membri li jinkoraġġixxu l-arranġamenti 
ta’ koperazzjoni bejn il-partijiet 
konċernati sabiex jippromwovu s-servizzi 
on-line effiċjenti u livell għoli ta’ fiduċja 
tal-konsumatur. B’mod partikulari, il-
kumpaniji li jfornu netwerks u/jew 
servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika u 
partijiet interessati oħra għandhom jiġu 
mħeġġa jikkoperaw sabiex jippromwovu l-
kontenut legali u jipproteġu l-kontenut 
on-line. Koperazzjoni bħal din tista’ 
tinkiseb per eżempju fuq skala ikbar bla 
ma ssir ħsara lill-qafas regolatorju, billi 
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jsir abbozz ta' kodiċijiet ta' kondotta 
negozjati u miftiehma bejn il-partijiet 
interessati. L-introduzzjoni ta’ kodiċijiet 
ta’ kondotta bħal dawn kienet diġà 
prevista f’għadd ta’ strumenti 
Komunitarji, per eżempju fid-Direttiva 
2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti 
aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà ta' 
l-informazzjoni, partikolarment il-
kummerċ elettroniku fis-Suq Intern 
(Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku)1, 
fid-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 
2004 dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali2, jew fid-Direttiva 
95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ l-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-
protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-
ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-data3. 
Koperazzjoni bħal din bejn il-partijiet 
interessati hija essenzjali għall-
promozzjoni tal-kontenut on-line, b’mod 
partikulari l-kontenut kulturali Ewropew, 
u biex jitwettaq il-potenzjal tas-soċjetà 
informatika.
1 ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.
2 ĠU L 157, 30.4.2004, p. 45; verżjoni kkoreġuta 
fil-ĠU L 195, 2.6.2004, p. 16.
3 ĠU L 281, 23.11.1995, p.31. Id-Direttiva kif 
emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 
(ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa tisħaq fuq il-ħtieġa li titħeġġeġ koperazzjoni tajba bejn il-partijiet interessati 
biex jippromwovu l-kontenut on-line u biex iwettqu l-potenzjal tas-soċjetà informatika.

Emenda 13

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

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

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

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi kjarifikat il-fatt li l-aspetti indirizzati tat-tagħmir terminali huma aspetti relatati 
ma’ l-aċċessibiltà.

Emenda 14

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

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. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod 
indipendenti, imparzjali, trasparenti u fiż-
żmien xieraq. 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. 



AD\731298MT.doc 15/43 PE404.724v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

 Sabiex ikun żgurat li jkun hemm kompetazzjoni u innovazzjoni fis-suq, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jaġixxu fil-mument xieraq, pereżempju fir-rigward tar-
reviżjonijiet tas-suq.

Emenda 15

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

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 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-kompetenza xierqa 
biex tkun tista’ twettaq il-funzjonijiet 
tagħha b’mod effettiv. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-merti tal-każ 
jitqiesu kif xieraq, li jkun hemm 
mekkaniżmu ta’ appell effettiv u li l-
proċeduri quddiem l-entità ta’ l-appell ma 
jkunux twal b'mod eċċessiv.

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja u tul ta’ żmien raġonevoli huma aspetti ewlenin ta’ mekkaniżmi ta’ l-appell. Il-
kompetenza ta’ l-entità ta’ l-appell għandha tkun interna u mhux biss “għad-dispożizzjoni 
tagħha”.

Emenda 16

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

L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
limiti ta’ żmien għall-kunsiderazzjoni ta’ 
appelli ta’ dan it-tip.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 17

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. 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 nazzjonali regolatorja 
għandha tagħti raġunijiet li jiġġustifikaw it-
talba għal dak it-tagħrif, filwaqt li tiżgura 
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l-kunfidenzjalità tan-negozju bi qbil mal-
liġi Komunitarja u nazzjonali.

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 (6)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Proċedura għall-implimentazzjoni 
koerenti tas-soluzzjonijiet proposti

1. Meta awtorità regolatorja nazzjonali 
jkun bi ħsiebha tieħu miżura sabiex 
timponi, temenda jew tirtira obbligu li 
għandu jiġi ssodisfat minn operatur skond 
l-Artikolu 16, flimkien ma’ l-Artikoli 5 u 9 
sa 13, skond l-Artikoli 13a u 13b tad-
Direttiva 2002/19/KE (id-Direttiva dwar l-
Aċċess) jew skond l-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2002/22/KE (id-Direttiva dwar 
is-Servizz Universali), il-Kummissjoni u l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta’ l-
Istati Membri l-oħra għandu jkollhom 
perjodu ta’ xahar mid-data tan-notifika 
ta’ l-abbozz tal-miżura sabiex fih jibagħtu 
l-osservazzjonijiet tagħhom lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali konċernata.
2. Jekk il-miżura li ġiet proposta tinvolvi 
l-impożizzjoni, l-emenda jew ir-revoka ta’ 
obbligu ħlief dawk stipulati fl-Artikoli 13a 
u 13b tad-Direttiva 2002/19/KE (id-
Direttiva dwar l-Aċċess), il-Kummissjoni, 
fl-istess perjodu, tista’ tinnotifika lill-
awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata u lill-Korp tar-Regolaturi 
Ewropej fit-Telekomunikazzjonijiet 
(BERT) bir-raġunijiet l-għaliex tqis li l-
miżura li ġiet proposta qed tostakola s-suq 
intern jew jekk għandha dubji serji fir-
rigward tal-kompatibiltà tal-miżura 
proposta mal-liġi Komunitarja. F’dan il-
każ, l-adozzjoni tal-miżura li ġiet proposta 
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għandha tkun posposta għal xahrejn oħra 
wara din in-notifika.
Fin-nuqqas ta’ notifika bħal din, l-
awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata tista’ tadotta l-miżura li ġiet 
proposta, filwaqt li tqis l-osservazzjonijiet 
kollha tal-Kummissjoni jew minn kull 
awtorità regolatorja nazzjonali oħra.
3. Matul il-perjodu ta’ xahrejn stipulat fil-
paragrafu 2, il-Kummissjoni, il-BERT u l-
awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata għandhom jikkoperaw mill-
qrib sabiex jidentifikaw il-miżura l-aktar 
effettiva u xierqa sabiex jinkisbu l-
objettivi stipulati fl-Artikolu 8, filwaqt li 
jitqiesu l-opinjonijiet ta’ l-operaturi tas-
suq u l-ħtieġa li jkun żgurati prattiki 
regolatorji konsistenti.
Matul l-istess perjodu, il-BERT, 
b’maġġoranza sempliċi, jista’ jadotta 
opinjoni motivata li tikkonferma li l-
miżura ta’ min jirrakkomandaha kif ukoll 
l-effikaċja tal-miżura li ġiet proposta jew 
jindika jekk għandhiex tkun modifikata, 
billi jitressqu proposti speċifiċi f'dan ir-
rigward. Din l-opinjoni għandha ssir 
pubblika.
Jekk l-opinjoni ta' BERT tindika li l-
miżura li ġiet proposta għandha tiġi 
emendata, il-Kummissjoni, filwaqt li tqis 
din l-opinjoni sew, tista' tadotta deċiżjoni 
motivata li tesiġi lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata li temenda l-miżura 
li ġiet proposta, billi jitressqu proposti 
speċifiċi f'dan ir-rigward. 
Jekk l-opinjoni ta’ BERT tikkonferma 
kemm hija xierqa u effikaċi l-miżura li 
ġiet proposta, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata tista’ tadotta l-
miżura li ġiet proposta, filwaqt li tqis sew 
ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-
Kummissjoni u tal-BERT.
4. Jekk il-miżura li ġiet proposta 
tikkonċerna l-impożizzjoni, l-emenda jew 
ir-revoka ta’ obbligu stipulat fl-Artikoli 
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13a u 13b tad-Direttiva 2002/19/KE (id-
Direttiva dwar l-Aċċess), l-adozzjoni tal-
miżura li ġiet proposta għandha tkun 
posposta b’xahrejn oħra wara t-tmiem ta’ 
l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 7(3).
Matul dan il-perjodu ta’ xahrejn, il-
Kummissjoni, il-BERT u l-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata 
għandhom jikkoperaw mill-qrib sabiex 
jidentifikaw il-miżura l-aktar effettiva u 
xierqa sabiex jinkisbu l-objettivi stipulati 
fl-Artikolu 8, filwaqt li jitqiesu l-
opinjonijiet ta’ l-operaturi tas-suq u l-
ħtieġa li jkunu żgurati prattiki regolatorji 
konsistenti.
Matul l-istess perjodu, il-BERT, 
b’maġġoranza sempliċi, jista’ joħroġ 
opinjoni motivata li tikkonferma kemm hi 
xierqa u effikaċi l-miżura li ġiet proposta 
jew jindika li m’għandhiex tiġi 
implimentata. Din l-opinjoni għandha 
tkun ippubblikata.
Wara l-konferma mill-Kummissjoni u 
mill-BERT dwar kemm hija xierqa u 
effikaċi l-miżura li ġiet proposta,  l-
awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata tkun tista’ tadotta l-miżura li 
ġiet proposta, filwaqt li tqis sew ir-
rakkomandazzjonijiet kollha mill-
Kummissjoni u mill-BERT.
5. Fi żmien tliet xhur mill-adozzjoni ta’ 
deċiżjoni motivata mill-Kummissjoni 
skond il-paragrafu 3 li tirrikjedi li l-
awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata  temenda l-miżura li ġiet 
proposta, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha temenda jew tirtira l-miżura li 
ġiet proposta. Jekk il-miżura li ġiet 
proposta tkun emendata, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tmexxi 
konsultazzjoni pubblika skond l-Artikolu 
6 u tressaq il-miżura proposta kif 
emendata lill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 7.
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Ġustifikazzjoni

Proċedura ġdida ta’ ‘koregolazzjoni’ hija proposta u bbażata fuq koperazzjoni mill-qrib bejn 
il-Kummissjoni, il-BERT u l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Minflok veto ta’ ‘sanzjoni’ 
impost mill-awtoritajiet, din il-proċedura tinvolvi konsiderazzjoni mill-pari sabiex tinstab 
soluzzjoni. Sabiex il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni skond dan, il-Kummissjoni u l-BERT 
(b’maġġoranza sempliċi) jridu jaqblu dwar il-ħtieġa li miżura li ġiet proposta tkun emendata 
minn awtorità regolatorja nazzjonali. Inkella, l-awtorità regolatorja nazzjonali trid tqis sew l-
osservazzjonijiet mill-Kummissjoni u mill-BERT.

Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
tas-Suq Intern billi jaħdmu mal-
Kummissjoni u ma’ l-Awtorità sabiex 
jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti, fl-
Istati Membri kollha, tad-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi 
Speċifiċi. Għal dan il-għan, huma 
għandhom, b’mod partikulari, jaħdmu mal-
Kummissjoni u l-Awtorità biex 
jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u rimedji l-
iktar adattati biex ikunu ttrattati tipi 
partikulari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
tas-Suq Intern billi jaħdmu mal-
Kummissjoni u ma’ l-Awtorità b’mod 
trasparenti sabiex jiżguraw l-applikazzjoni 
konsistenti, fl-Istati Membri kollha, tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi. Għal dan il-għan, huma 
għandhom, b’mod partikulari, jaħdmu mal-
Kummissjoni u l-Awtorità biex 
jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u rimedji l-
iktar adattati biex ikunu ttrattati tipi 
partikulari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 (6)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) timponi, temenda jew tirtira obbligu 
minn fuq l-operatur bl-applikazzjoni ta’ l-
Artikolu 16, flimkien ma’ l-Artikoli 5 u 9 
sa 13 tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva 
dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-

imħassar
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Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-
Servizz Universali),

Ġustifikazzjoni

Il-veto huwa sostitwit mill-mekkaniżmu stipulat fl-Artikolu 6a (ġdid).

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-veto fuq ir-rimedji qiegħed jiġi sostitwit mill-mekkaniżmu stabbilit fl-Artikolu 6a (ġdid).

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fejn abbozz ta’ miżura jkun ġie 
emendat skond il-paragrafu 6, il-

imħassar
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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. 
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

Biex tittejjeb il-konsistenza, mingħajr ma jinbidel il-bilanċ internazzjonali delikat tal-poteri 
jew mingħajr ma jiġu sottovalutati l-elementi ta' sussidjarjetà tar-Regolament, il-
Kummissjoni għandu jkollha l-irwol ta' arbitru iktar milli ta’ mħallef.

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 (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).

Ġustifikazzjoni

Il-veto fuq ir-rimedji huwa sostitwit mill-mekkaniżmu stabbilit fl-Artikolu -7a (ġdid).

Emenda 24
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari fit-twassil tal-kontenut;

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni, filwaqt li jitqiesu r-regoli dwar 
l-għajnuna mill-Istat, jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, filwaqt li 
jitqiesu l-għajnuna u r-regoli Statali,
b’mod partikulari fit-twassil tal-kontenut;

Ġustifikazzjoni

L-espansjoni proposta ta’ l-objettiv ta’ l-NRA li tippromwovi l-kompetizzjoni “b’mod 
partikulari għat-twassil tal-kontenut” għandha tkun irrifjutata. Is-suq għat-twassil tal-
kontenut diġà huwa kompetittiv. Għaldaqstant, is-suq tas-servizzi tax-xandir diġà tneħħa mil-
lista ta’ swieq rakkomandati suxxettibbli għal regolazzjoni ex-ante. Għadu m’huwiex ċar 
għaliex tiddaħħal din il-bidla. Barra minn hekk, iż-żieda ddgħajjef l-għan ta’ kundizzjonijiet 
indaqs fil-kompetizzjoni, jekk il-kompetizzjoni f’qasam partikulari titqies aktar importanti 
milli f’qasam ieħor.

Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fil-paragrafu 2, il-punt (c) huwa 
sostitwit b’li ġej:
"(c) jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw l-
investiment effiċjenti fl-infrastruttura li 
jkun immexxi mis-suq, u jippromwovu l-
innovazzjoni; u”

Emenda 26
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt e
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) l-iżgurar tal-koperazzjoni ta' l-impriżi 
li jipprovdu netwerks u servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika ma’ l-oqsma 
konċernati fil-protezzjoni u l-promozzjoni 
ta' kontenut legali trażmess fuq netwerks 
u servizzi ta' komunikazzjoni elettronika.

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispectrum tar-radju għas-servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika 
għandha tirrikjedi li l-awtoritajiet kompetenti jqisu l-aspetti tal-kompetizzjoni meta jallokaw u 
jassenjaw frekwenzi tar-radju u li jevitaw kull distorsjoni għall-kompetizzjoni. Il-kliem 
propost huwa konformi ma’ dak użat fil-Premessa 28 tal-proposta tal-Kummissjoni għad-
direttiva ta’ qafas.
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Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jevitaw distorsjoni tal-konkorrenza,

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru tar-radju għas-servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika 
għandha tirrikjedi li l-awtoritajiet kompetenti jqisu l-aspetti tal-kompetizzjoni meta jallokaw u 
jassenjaw frekwenzi tar-radju u li jevitaw kull distorsjoni għall-kompetizzjoni. Il-kliem 
propost huwa konformi ma’ dak użat fil-Premessa 28 tal-proposta tal-Kummissjoni għad-
direttiva ta’ qafas.

Emenda 29

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

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.

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 fin-netwerks nazzjonali ta’ l-
allokazzjoni tal-frekwenzi u fir-
regolamenti ta’ l-ITU dwar ix-xandir bir-
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.
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Ġustifikazzjoni

In-newtralità tas-servizzi trid tkun limitata għall-possibiltajiet mogħtija mir-regolamenti ta’ l-
ITU dwar ix-xandir bir-radju li jistabbilixxu liema servizzi jistgħu joperaw flimkien fid-
diversi frekwenzi.

Emenda 30

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 partikolari 
jkun provdut f'medda speċifika għandhom 
ikunu ġġustifikati biss biex jiżguraw il-ksib 
ta’ għan ta’ interess ġenerali kif definit fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali, 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 jew il-forniment ta' servizzi ta' 
xandir tar-radju jew tat-televiżjoni.

Emenda 31

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 ieħor ta' komunikazzjoni 
elettronika f’medda speċifika tista' tkun 
stipulata biss meta r-restrizzjoni tkun 
iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti 
servizzi tas-sikurezza tal-ħajja jew biex jiġi 
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żgurat li jiġi ssodisfat interess ġenerali kif 
definit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
b'konformità mal-liġi Komunitarja, bħall-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

Ġustifikazzjoni
Huwa importanti li d-definizzjoni tal-politiki kulturali u dawk tal-midja jibqgħu f'idejn l-Istati 
Membri u li s-salvagwardji u l-flessibilità legali fil-livell nazzjonali jkunu ggarantiti fir-
rigward ta' din il-kwistjoni.  

Emenda 32

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 5

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
Huwa importanti li d-definizzjoni tal-politiki kulturali u dawk tal-midja jibqgħu f'idejn l-Istati 
Membri u li s-salvagwardji u l-flessibilità legali fil-livell nazzjonali jkunu ggarantiti fir-
rigward ta' din il-kwistjoni.  

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda 
mill-[1 ta’ Jannar 2010], l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-detenturi ta’ 
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju li 
jkunu ngħataw qabel dik id-data jistgħu 
jressqu applikazzjoni lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kompetenti għal 

1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda mid-
[data tat-traspożizzjoni], l-Istati Membri 
jistgħu jiżguraw li d-detenturi ta’ drittijiet 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju li jkunu 
ngħataw qabel dik id-data jkunu jistgħu, 
għal perjodu ta’ ħames snin, iressqu 
applikazzjoni lill-awtorità regolatorja 
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reviżjoni tar-restrizzjonijiet għad-drittijiet 
tagħhom, skond l-Artikolu 9(3) u (4).

nazzjonali kompetenti għal reviżjoni tar-
restrizzjonijiet għad-drittijiet tagħhom, 
skond l-Artikolu 9(3) u (4).

Ġustifikazzjoni

M’għandha tkun neċessarja ebda reviżjoni fir-rigward ta' drittijiet li jiskadu qabel tmiem il-
perjodu ta’ transizzjoni ta’ ħames snin.

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi 
ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew 
fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib 
ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, 
applikazzjoni għal reviżjoni tista' ssir biss 
fir-rigward tal-parti tal-frekwenzi tar-radju 
li hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak il-għan. 
Il-parti tal-frekwenzi tar-radju li ma tibqax 
meħtieġa għall-ksib ta' dak il-għan 
minħabba l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 
9(3) u (4) għandha tkun soġġetta għal 
proċedura ġdida ta' assenjazzjoni, skond
l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva ta' l-
Awtorizzazzjoni.

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi 
ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew 
fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib 
ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, 
inkluża l-provvista ta’ servizzi tax-xandir, 
id-dritt għall-użu tal-parti tal-frekwenzi 
tar-radju li hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak 
il-għan għandu jibqa’ l-istess sakemm 
jiskadi. Il-parti tal-frekwenzi tar-radju li 
ma tibqax meħtieġa għall-ksib ta' dak il-
għan għandha tkun inkluża fi proċedura 
ġdida ta' assenjazzjoni skond l-Artikolu 
9(3) u (4) ta’ din id-Direttiva u l-Artikolu 
7(2) tad-Direttiva 2002/20/KE (id-Direttiva
ta' l-Awtorizzazzjoni).

Ġustifikazzjoni

L-operaturi għandhom ikunu jistgħu jkomplu joffru u jkomplu jiżviluppaw (pereżempju 
permezz ta' l-HD TV) is-servizzi tax-xandir tagħhom wara t-transizzjoni għat-teknoloġija 
diġitali. Id-dividend diġitali li ma jintużax għax-xandir għandu jiġi assenjat mill-ġdid għal 
skopijiet oħra skond ir-regoli l-ġodda.

Emenda 35
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 fir-rigward tagħhom hekk hu maħsub fil-
miżuri ta’ implimentazzjoni adottati skond 
l-Artikolu 9c, dejjem jekk it-trasferiment 
jew il-kirja jkunu f’konformità mal-
proċeduri nazzjonali u jekk din il-bidla 
ma taffettwax is-servizz ipprovdut f’dik il-
medda tal-frekwenza.

Ġustifikazzjoni

L-possibilità li l-frekwenzi tar-radju jkunu jistgħu jinbidlu m'għandhiex twassal għal xi 
żbilanċ fir-rigward tad-diversità tas-servizzi jew għall-ispekulazzjoni. Madankollu, il-
proċeduri nazzjonali ma jistgħux jiġu injorati minħabba li l-immaniġġjar ta' l-ispettru huwa 
r-responsabilità ta' l-awtoritajiet nazzjonali.

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tas-suq intern, u mingħajr ma jiġi 
affettwat l-Artikolu 8a, sabiex jiġu 
osservati l-prinċipji ta’ dan l-Artikolu, 
il-Kummissjoni tista' tadotta l-miżuri 
ta’ implimentazzjoni tekniċi xierqa 
biex: 

(-a) ikunu armonizzati r-regoli 
relatati mad-disponibilità u l-użu 
effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju 
f’konformità mal-proċedura 
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stabbilita fl-Anness IIa;

(-aa) tkun żgurata l-provvista 
koordinata u fil-ħin ta’ l-
informazzjoni li tikkonċerna l-
allokazzjoni, id-disponibilità u l-użu 
tal-frekwenzi tar-radju f'konformità 
mal-proċedura stabbilita fl-Anness 
IIa;

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

(a) ikunu identifikati l-meded li d-drittijiet 
għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti 
jew mikrija bejn l-impriżi, filwaqt li jkunu 
esklużi l-frekwenzi tar-radju allokati jew 
maħsuba mill-Istati Membri għal 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;

(b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet 
marbuta ma’ dawn id-drittijiet;

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

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

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

Dawn il-miżuri implimentattivi ma 
jaffettwawx il-miżuri li jittieħdu fil-livell 
Komunitarju jew nazzjonali, f'konformità 
mal-liġi Komunitarja, biex jintlaħqu 
għanijiet ta' interess ġenerali, u b'mod 
partikolari dawk relatati mal-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu tal-midja.

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw Il-miżuri adottati skond il-punti (a) sa (c) 
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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].

ta' l-ewwel subparagrafu, maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom ikunu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3). Fl-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista’ tkun 
megħjuna mill-Kumitat għall-Politika 
dwar l-Ispettru tar-Radju.

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni, fid-Direttiva ta' Qafas, tas-setgħat ta' implimentazzjoni li l-Kummissjoni 
għandha fir-rigward tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju trid issir flimkien ma' l-
inklużjoni fid-Direttiva ta' klawsola ekwivalenti għall-Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni dwar l-
Ispettru tar-Radju. Minħabba l-kompetenza ta' l-Istati Membri fir-rigward tal-politika 
kulturali u tal-midja, il-Kummissjoni m'għandhiex tidentifika meded ta' xandir jew meded li d-
drittijiet ta' l-użu tagħhom jistgħu jiġu ttrasferiti jew mikrija. Skond l-Artikolu 9b, it-
trasferiment jew il-kiri ta' drittijiet individwali huwa suġġett għal proċeduri nazzjonali, u l-
Kummissjoni għaldaqstant m'għandhiex tarmonizza dawn il-proċeduri. 

Emenda 37

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

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.

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 l-istabbiliment ta' 
prinċipji ta’ tariffi għal numri speċifiċi jew 
serje ta’ numri, kif ukoll l-istabbiliment ta' 
numru telefoniku uniku Ewropew li 
jiżgura aċċess faċli għal dawn is-servizzi 
minn min jużahom. Il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni jistgħu jagħtu lill-
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Awtorità responsabbiltajiet speċifiċi fl-
applikazzjoni ta’ dawk il-miżuri.

Emenda 38

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 ikunu oġġettivi, trasparenti, 
proporzjonati u bbażati fuq kriterji li ma 
jkunux diskriminatorji.’

Emenda 39

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Biex jiġi żgurat li l-miżuri meħuda 
skond il-paragrafu 1 ikunu proporzjonati, 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali se 
jinvestigaw id-disponibilità tat-tubi kollha, 
inklużi dawk ta' l-operaturi tat-
telekomunikazzjonijiet, il-fornituri ta' l-
enerġija, il-komunitajiet lokali u l-
pajpijiet tad-drenaġġ, li jistgħu iġorru 
linji tat-telekomunikazzjonijiet fiz-zona 
fejn ikun mitlub l-aċċess.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitrawwem l-iżvilupp ta' l-infrastruttura, l-aċċess għat-tubi m'għandux ikun limitat 
b'mod artifiċjali għat-tubi ta' l-operaturi tat-telekomunikazzjoni iżda għandu jinkludi t-tubi 
kollha disponibbli. Iktar ma jkun hemm tubi disponibbli, ikbar tkun iċ-ċans ta' kompetizzjoni 
sostenibbli minħabba l-iżvilupp tan-netwerks ta' terzi partijiet. 
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Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li jkunu 
disponibbli għall-pubbliku jinnotifikaw lill-
awtorità regolatorja nazzjonali b’kull ksur 
tas-sigurtà jew ta’ l-integrità li kellu impatt 
sinifikanti fuq it-tħaddim tan-netwerks u 
tas-servizzi.. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw, fejn 
hu xieraq, li l-impriżi li jipprovdu n-
netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni jew 
is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li 
jkunu disponibbli għall-pubbliku 
jinnotifikaw lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali b’kull ksur serju tas-sigurtà jew 
ta’ l-integrità li kellu impatt sinifikanti fuq 
it-tħaddim tan-netwerks u tas-servizzi.. 

Emenda 41

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 13a – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkun xieraq, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata għandha tinforma 
lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fi 
Stati Membri oħra u lill-Awtorità. Meta 
jkun fl-interess pubbliku li l-ksur ikun 
żvelat, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
tista’ tinforma lill-pubbliku. 

Meta jkun xieraq, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata għandha tinforma 
lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fi 
Stati Membri oħra u lill-Awtorità. 

Emenda 42

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-

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

Kummissjoni dwar in-notifiki li tirċievi u l-
azzjoni li tkun ittieħdet skond dan il-
paragrafu.

Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità 
maħruġa skond l-Artikolu 4(3)(b) tar-
Regolament […./KE], tista’ tħeġġeġ it-
tixrid u l-iskambju ta' l-aħjar prattiki fost 
l-impriżi u l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti u 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.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni jista’ jkollha rwol pożittiv fil-koordinazzjoni u fil-promozzjoni ta’ l-użu 
komuni ta’ l-aħjar prattiki, mingħajr ma neċessarjament timponi miżuri li jorbtu.

Emenda 44

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 13a – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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’ 

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) meta l-inizjattivi 
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urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 22(4).

awtoregolatorji mmexxija mill-industrija 
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).

Emenda 45

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 16 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-
Awtorità, tista’ toħroġ deċiżjoni li 
tinnomina impriża waħda jew iżjed bħala 
li jkollhom saħħa sinifikanti f’dak is-suq, 
u timponi wieħed jew iżjed obbligi 
speċifiċi 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). Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha ssegwi l-għanijiet 
tal-politika stipulati fl-Artikolu 8.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Biex tittejjeb il-konsistenza, mingħajr ma jinbidel il-bilanċ internazzjonali delikat tal-poteri 
jew mingħajr ma jiġu sottovalutati l-elementi ta' sussidjarjetà tar-Regolament, il-
Kummissjoni għandu jkollha l-irwol ta' arbitru iktar milli ta’ mħallef.

Emenda 46

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-implimentazzjoni konsistenti ta’ 
strateġija regolatorji, inkluż it-trattament 

(a) L-implimentazzjoni konsistenti ta’ 
metodi regolatorji, inkluż it-trattament 
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ta’ servizzi ġodda; regolatorju ta’ servizzi pan-Ewropej, bħal 
servizzi tat-telekomunikazzjoni globali, u
servizzi ġodda;

Ġustifikazzjoni

Servizzi ta’ telekomunikazzjonijiet pan-Ewropej, li qegħdin fuq quddiem fis-servizzi tat-
telekomunikazzjoni globali (GTS) offruti lill-kumpaniji multinazzjonali li għandhom uffiċċji 
f’numru ta’ pajjiżi Ewropej, huma wieħed mis-setturi fejn il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tiggarantixxi approċċ regolatorju armonizzat fi ħdan l-UE.

Emenda 47

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-kwistjonijiet tal-konsumaturi, inkluża
l-aċċessibbiltà għas-servizzi u t-tagħmir 
tal- komunikazzjoni elettronika mill-utenti 
finali b’diżabilità;

(c) Il-kwistjonijiet tal-konsumaturi li 
m’humiex inklużi fid-Direttiva 
2002/22/KE, b'mod partikolari l-
aċċessibbiltà għas-servizzi u t-tagħmir tal-
komunikazzjoni elettronika mill-utenti 
finali b’diżabilità;

Ġustifikazzjoni

Huma biss il-kwistjonijiet tal-konsumaturi li m’humiex koperti mid-Direttiva dwar is-Servizz 
Universali li għandhom ikunu regolati fuq il-bażi ta’ dan l-Artikolu.

Emenda 48

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-vijabilità teknika u ekonomika ta' l-
użu jew l-istallazzjoni ta' faċilitajiet 
kompetituri, fid-dawl tar-rata ta' l-iżvilupp 
tas-suq u tal-benefiċċji għall-
konsumaturi, waqt li jiġu kkunsidrati n-
natura u t-tip ta' interkonnessjoni u 
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aċċess involuti, inkluża l-vijabilità ta’ 
għażliet oħra ta’ aċċess aktar 'il fuq;

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-kompetizzjoni ta’ l-infrastruttura, filwaqt li hi għan primarju ta’ dan ir-
regolament, tiġi evalwata wkoll fid-dawl tal-benefiċċju għall-konsumaturi. Il-kompetizzjoni 
kemm jista’ jkun għandha tiġi promossa fil-katina tal-valur.

Emenda 49

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-Artikoli 9-
13 biex tinkiseb kompetizzjoni effettiva 
wara analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
skond il-proċedura ta’ l-analiżi tas-suq 
stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas) tkun 
naqset, u għandha mnejn tkompli tonqos 
fuq bażi persistenti, milli tikseb 
kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza 
li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u 
fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna minn 
dawn is-swieq ta' prodotti.

(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-Artikoli 9-
13 biex tinkiseb kompetizzjoni effettiva 
wara analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
skond il-proċedura ta’ l-analiżi tas-suq 
stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas) tkun 
naqset, u għandha mnejn tkompli tonqos 
fuq bażi persistenti, milli tikseb 
kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza 
li hemm problemi ta' kompetizzjoni jew 
fallimenti tas-suq importanti u persistenti 
identifikati f'ħafna minn dawn is-swieq ta' 
prodotti, u li din il-miżura tkun l-aktar 
mezz effettiv u effiċjenti biex jiġu infurzati 
r-rimedji li għandhom l-għan li 
jindirizzaw dawn in-nuqqasijiet.

Ġustifikazzjoni

Billi s-separazzjoni funzjonali tista’ tipprovdi mezz biex ikun issimplifikat l-infurzar għall-
Awtorità u l-operatur irregolat, ir-Regolaturi għandhom ikunu jistgħu jużaw din il-miżura fuq 
bażi li taħseb għall-ġejjieni u mhux biss wara li jkun hemm nuqqas ta' infurzar għal żmien 
twil li jfisser li r-rimedji ma kinux effettivi fuq perjodu estiż (u li għalhekk il-kompetizzjoni ma 
żviluppatx). Huwa importanti li ssir referenza għal kompetizzjoni ‘effettiva’ billi jista’ jkun 
hemm ftit kompetizzjoni ta’ l-infrastruttura iżda din ma tkunx biżżejjed bħala restrizzjoni 
effettiva fuq l-operatur ewlieni.

Emenda 50
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 2
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafi 1 a u b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet 
globali għandhom ikunu suġġetti għal 
mhux aktar minn proċess ta’ notifika 
sempliċi, bir-reġistrazzjoni speċifikata ta’ 
l-attività tas-servizz ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi bħala “servizzi ta’ 
telekomunikazzjonijiet globali”.
Is-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet 
globali u s-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 transkonfinali min-
natura tagħhom u, fl-Ewropa, servizzi 
pan-Ewropej.

Emenda 51

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri m’għandhomx jagħmlu l-
użu tal-frekwenzi tar-radju soġġett għall-
għoti tad-drittijiet individwali għall-użu 
iżda għandhom jinkludu l-kundizzjonijiet 
għall-użu ta’ dawn il-frekwenzi tar-radju
fl-awtorizzazzjoni ġenerali, sakemm ma 
jkunx iġġustifikat li jingħataw id-drittijiet 
individwali sabiex:

L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
użu tal-frekwenzi tar-radju fil-qafas ta' l-
awtorizzazzjoni ġenerali. L-Istati Membri 
jistgħu jagħtu drittijiet individwali sabiex:

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjonijiet ġenerali jistgħu jkunu soluzzjoni vijabbli fuq perjodu twil ta' żmien 
ladarba t-teknoloġija tkun żviluppat. Madankollu, l-għoti ta' drittijiet individwali għandu 
jibqa' l-proċedura normali għall-allokazzjoni ta' l-ispettru.



AD\731298MT.doc 39/43 PE404.724v02-00

MT

Emenda 52

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jintlaħqu għanijiet oħra ta’ interess 
ġenerali.

(b) jintlaħqu għanijiet oħra ta’ interess 
ġenerali, inkluż l-għoti ta' servizzi tax-
xandir.

Emenda 53

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull dritt individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju li jingħata għal għaxar 
snin jew iktar, u li ma jistax ikun ittrasferit 
jew mikri bejn l-impriżi skond l-Artikolu 9 
tad-Direttiva ta’ Qafas, għandu, kull 
ħames snin u l-ewwel darba ħames snin 
wara l-għoti tiegħu, ikun soġġett għal 
reviżjoni fid-dawl tal-kriterji tal-paragrafu 
1. Jekk il-kriterji biex jingħataw id-
drittijiet individwali għall-użu ma jkunux 
japplikaw iżjed, id-dritt individwali għall-
użu għandu jinbidel f’awtorizzazzjoni 
ġenerali għall-użu tal-frekwenzi tar-radju, 
soġġett għall-avviż minn qabel ta’ mhux 
iktar minn ħames snin mill-għeluq ta’ l-
eżami mill-ġdid, jew għandu jkun jista’ jiġi 
ttrasferit jew mikri bla tfixkil bejn l-
impriżi.

Fil-każijiet meta d-drittijiet individwali 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jingħataw 
għal għaxar snin jew iktar, u ma jkunux 
jistgħu jiġu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi skond l-Artikolu 9b tad-Direttiva 
ta' Qafas, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tiżgura li għandha l-mezzi biex 
tivverifika li l-kriterji biex jingħataw id-
drittijiet individwali għall-użu jibqgħu 
japplikaw u jibqgħu jiġu ssodisfati tul il-
perjodu tal-liċenzja. Jekk dawn il-kriterji 
ma jkunux japplikaw iżjed, id-dritt
individwali għall-użu għandu jinbidel 
f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju, bil-kundizzjoni li jkun 
hemm avviż minn qabel u li dan iseħħ 
wara skadenza raġjonevoli, jew għandu 
jkun jista’ jiġi ttrasferit jew mikri bla 
tfixkil bejn l-impriżi. Meta tittieħed 
deċiżjoni bħal din, għandha tiġi 
kkunsidrata kif suppost il-ħtieġa li 
jingħata perjodu xieraq biex ikun hemm 
il-ħlas ta' dejn ta' l-investimenti.



PE404.724v02-00 40/43 AD\731298MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Hemm ħafna pjattaformi u servizzi ġodda li fir-rigward tagħhom l-investiment irid jiġi 
rkuprat fuq perjodu ta' aktar minn għaxar snin, jew mill-inqas ħames snin. Wieħed sikwit 
iġarrab telf sostanzjali matul l-ewwel sena jew sentejn ta’ l-operazzjoni. Ikun rekwiżit 
sproporzjonat li l-awtorità regolatorja nazzjonali tkun meħtieġa, fuq bażi inflessibbli, li 
twettaq reviżjoni formali kull ħames snin tal-liċenzji kollha ta' l-ispettru tax-xandir.

Emenda 54

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta' awtorizzazzjonijiet ġenerali huwa għan għat-tul, u l-armonizzazzjoni m'għandhiex 
tkun prevista f'dan l-istadju.

Emenda 55

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

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-
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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.
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).’

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 56

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 a (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE
Anness – Parti C – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-identifikazzjoni tas-servizz li fir-
rigward tieħu se jintuża n-numru, inklużi 
kwalunkwe rekwiżiti marbuta mal-
provvista ta' dak is-servizz u, sabiex jiġi 
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evitat kwalunkwe dubju, prinċipji ta' 
tariffi u prezzijiet massimi li jistgħu 
japplikaw għal serje speċifiċi ta' numri bl-
iskop li jiġi żgurat il-ħarsien tal-
konsumatur skond l-Artikolu 8(4)(b) tad-
Direttiva 2002/21/KE.

Emenda 57

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II – punt 1
Direttiva 2002/20/KE
Anness II – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-metodu biex jiġu ddeterminati t-
tariffi li għandhom jitħallsu għad-dritt 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju;

(d) il-metodu biex jiġu ddeterminati t-
tariffi li għandhom jitħallsu għad-dritt 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju, bla ħsara 
għall-mekkaniżmi adottati mill-Istati 
Membri biex jissostitwixxu l-obbligu li 
jitħallsu t-tariffi għall-użu bl-obbligu li 
jintlaħqu għanijiet speċifiċi ta' interess 
ġenerali;

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa li jżommu jew idaħħlu mekkaniżmi li jissostitwixxu 
l-ħlas obbligatorju ta' tariffi għall-użu bl-obbligu li jintlaħqu għanijiet speċifiċi ta' interess 
ġenerali. Dawn il-mekkaniżmi, li huma intenzjonati li jilħqu l-għanijiet tal-pluraliżmu tal-
midja, huma applikabbli b'mod komuni għall-frekwenzi tax-xandir terrestri.
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