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Abbozz ta’ rapport (PE 384.334v01-00)
Paul Rübig
dwar ir-roaming fuq netwerks pubbliċi tat-telefonija mobbli fi ħdan il-Komunità u li temenda 
d-Direttiva 2002/21/KE dwar kwadru regolatorju komuni għan-netwerks ta' 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi

Proposta għal regolament (COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 227
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
lill-klijent roaming tiegħu informazzjoni 
personalizzata ta' l-iprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex dak il-
klijent iċempel jew jirċievi telefonati fl-Istat 
Membru miżjur.

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
lil kull wieħed mill-klijenti roaming tiegħu 
awtomatikament meta jidħol fi Stat 
Membru ieħor, permezz ta’ servizz ta’ 
messaġġ qasir (SMS) wieħed jew servizz 
adattat ieħor għall-klijenti neqsin mid-
dawl, mingħajr dewmien żejjed u bla ħlas, 
informazzjoni personalizzata ta' l-ipprezzar
dwar it-tariffi għall-bejgħ bl-imnut kull 
minuta (inkluża l-VAT) li japplikaw biex 
dak il-klijent iċempel u jirċievi telefonati u 
biex jibgħat u jirċievi SMS u MMS u 
kwalunkwe servizz ta’ komunikazzjoni ta’ 
dejta fuq kull netwerk fl-Istat Membru 
miżjur.
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Or. en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 228
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi
lill-klijent roaming tiegħu informazzjoni 
personalizzata ta' l-iprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex dak il-
klijent iċempel jew jirċievi telefonati fl-Istat 
Membru miżjur.

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jibgħat
bla ħlas lill-klijent roaming tiegħu,
awtomatikament meta jidħol fi Stat 
Membru ieħor u mingħajr dewmien żejjed 
wara li l-klijent jaqbad ma’ netwerk 
imsejjaħ, Servizz ta’ Messaġġ Qasir (SMS), 
fejn jagħti informazzjoni dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut tar-roaming 
personalizzat li japplikaw biex dak il-klijent 
iċempel u jirċievi telefonati fl-Istat Membru 
miżjur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa kbira għal trasparenza assoluta fit-tariffi tal-bejgħ bl-imnut. Il-klijenti jridu 
jkunu jistgħu jagħżlu fost l-operaturi differenti fil-pajjiż miżjur dak li s-servizzi ta’ roaming 
tiegħu jkunu offruti bl-aħjar tariffi tal-bejgħ bl-imnut mill-operatur nazzjonali tagħhom.

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Emenda 229
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu 
jipprovdi lill-klijent roaming tiegħu 
informazzjoni personalizzata ta' l-iprezzar
dwar it-tariffi għall-bejgħ bl-imnut li 
japplikaw biex dak il-klijent iċempel jew
jirċievi telefonati fl-Istat Membru miżjur.

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
awtomatikament u bla ħlas permezz ta’ 
Servizz ta’ Messaġġ Qasir (SMS) lill-klijent 
roaming tiegħu, meta jidħol fi Stat Membru 
ieħor, informazzjoni personalizzata ta' l-
ipprezzar dwar it-tariffi għall-bejgħ bl-imnut 
li japplikaw biex dak il-klijent iċempel u
jirċievi telefonati fl-Istat Membru miżjur.

Or. de
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Emenda mressqa minn Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 230
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
lill-klijent roaming tiegħu informazzjoni 
personalizzata ta' l-iprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex dak il-
klijent iċempel jew jirċievi telefonati fl-Istat 
Membru miżjur.

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
lill-klijent roaming tiegħu informazzjoni 
personalizzata ta' l-ipprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex dak il-
klijent iċempel u jirċievi telefonati fl-Istat 
Membru miżjur.

Or. en

Emenda mressqa minn Daniel Caspary

Emenda 231
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu 
jipprovdi lill-klijent roaming tiegħu 
informazzjoni personalizzata ta' l-iprezzar 
dwar it-tariffi għall-bejgħ bl-imnut li 
japplikaw biex dak il-klijent iċempel jew 
jirċievi telefonati fl-Istat Membru miżjur.

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
bla ħlas lill-klijent roaming tiegħu, 
immedjatament wara li jkun daħal 
f’netwerk tat-telefonija mobbli minbarra n-
netwerk nazzjonali tiegħu, informazzjoni 
personalizzata ta' l-ipprezzar bl-SMS dwar 
it-tariffi għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw 
biex dak il-klijent jagħmel telefonati fl-Istat 
Membru miżjur. Il-klijent jista’ jagħżel li 
ma jirċevix dan is-servizz.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan is-servizz huwa fl-interess ta’ trasparenza ikbar.

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna f’isem il-Grupp PSE

Emenda 232
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
lill-klijent roaming tiegħu informazzjoni 
personalizzata ta' l-iprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex dak 

1. Sakemm il-klijent roaming ma jkunx 
innotifika lill-fornitur nazzjonali bil-
kuntrarju, kull fornitur nazzjonali għandu 
jipprovdi, billi jibgħat SMS awtomatiku, fi 
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il-klijent iċempel jew jirċievi telefonati fl-
Istat Membru miżjur.

żmien siegħa minn meta l-klijent roaming 
jidħol fi Stat Membru ieħor, l-informazzjoni 
personalizzata ta' l-ipprezzar stipulata fil-
paragrafu 4, l-ewwel subparagrafu. Klijent 
li jkun avża li huwa m’għandux bżonn l-
SMS awtomatiku għandu jkollu d-dritt fi 
kwalunkwe ħin li jitlob lill-fornitur 
nazzjonali sabiex jerġa’ jipprovdi s-servizz.
Il-fornituri nazzjonali m’għandhomx ikunu 
meħtieġa jipprovdu informazzjoni b’SMS 
awtomatiku jekk huma jagħmlu l-
informazzjoni dwar il-prezz għal kull 
minuta relatata ma’ telefonata individwali 
li l-klijent ikun bi ħsiebu jagħmel, 
disponibbli permezz ta’ messaġġ 
immedjatament qabel il-kollegament ta’ dik 
it-telefonata, li tagħmilha possibbli għall-
klijent biex ma jkomplix jagħmel it-
telefonata mingħajr ebda ħlas, jew, jekk 
jagħmel jew jirċievi t-telefonata, jekk huma 
jagħmlu l-informazzjoni, inkluża l-ispiża 
tat-telefonata filwaqt li tkun qed issir it-
telefonata, aċċessibbli fuq id-display ta’ l-
apparat waqt it-telefonata sħiħa.  
Il-fornituri nazzjonali għandhom joffru lill-
klijenti neqsin mid-dawl jew b’vista batuta 
informazzjoni bil-vuċi meta tintalab.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fost affarijiet oħra, l-emendi għall-Artikolu 7 jintroduċu sistema fejn informazzjoni mqassra 
dwar prezzijiet roaming tkun provduta awtomatikament, sakemm il-klijent ma jkunx iddeċieda 
mod ieħor, b’SMS, u fejn informazzjoni sħiħa tkun disponibbli meta tintalab. Bħala 
alternattivi, l-operaturi jistgħu joffru informazzjoni fi żmien reali fir-rigward ta’ telefonati 
individwali.

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 233
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
lill-klijent roaming tiegħu informazzjoni 

1. Sakemm il-klijent roaming ma jkunx 
innotifika lill-fornitur nazzjonali bil-
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personalizzata ta' l-iprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex dak il-
klijent iċempel jew jirċievi telefonati fl-Istat 
Membru miżjur.

kuntrarju, kull fornitur nazzjonali għandu 
jipprovdi lill-klijent roaming tiegħu
awtomatikament meta jidħol fi Stat 
Membru ieħor permezz ta’ servizz ta’ 
messaġġ qasir (SMS) wieħed mingħajr 
dewmien żejjed u bla ħlas l-informazzjoni 
personalizzata ta' l-ipprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut għal kull minuta 
(inkluża l-VAT) li japplikaw biex dak il-
klijent iċempel u jirċievi telefonati fl-Istat 
Membru miżjur.

Or. en

Emenda mressqa minn Erika Mann

Emenda 234
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
lill-klijent roaming tiegħu informazzjoni 
personalizzata ta' l-iprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex dak il-
klijent iċempel jew jirċievi telefonati fl-Istat 
Membru miżjur.

1. Sakemm il-klijent roaming ma jkunx 
innotifika lill-fornitur nazzjonali bil-
kuntrarju, kull fornitur nazzjonali għandu 
jipprovdi lill-klijent roaming tiegħu
awtomatikament meta jidħol fi Stat 
Membru ieħor permezz ta’ servizz ta’ 
messaġġ qasir (SMS) wieħed mingħajr 
dewmien żejjed u bla ħlas l-informazzjoni 
personalizzata ta' l-ipprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut għal kull minuta 
(inkluża l-VAT) li japplikaw biex dak il-
klijent iċempel u jirċievi telefonati fl-Istat 
Membru miżjur.

Or. en

Emenda mressqa minn Šarūnas Birutis

Emenda 235
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
lill-klijent roaming tiegħu informazzjoni 
personalizzata ta' l-iprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex dak il-

1. Sakemm il-klijent roaming ma jkunx 
innotifika lill-fornitur nazzjonali bil-
kuntrarju, kull fornitur nazzjonali għandu 
jipprovdi lill-klijent roaming tiegħu
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klijent iċempel jew jirċievi telefonati fl-Istat 
Membru miżjur.

awtomatikament meta jidħol fi Stat 
Membru ieħor permezz ta’ servizz ta’ 
messaġġ qasir (SMS) wieħed mingħajr 
dewmien żejjed u bla ħlas l-informazzjoni 
personalizzata ta' l-ipprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut għal kull minuta 
(inkluża l-VAT) li japplikaw biex dak il-
klijent iċempel u jirċievi telefonati fl-Istat 
Membru miżjur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hiwa importanti li l-Klijenti jirċievu informazzjoni adegwata dwar il-prezz tat-telefonati 
roaming internazzjonali. Informazzjoni iktar dettaljata għandha tkun tista’ tinkiseb meta 
tintalab.

Emenda mressqa minn

Angelika Niebler u Jan Christian EhlerEmenda 236
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu 
jipprovdi lill-klijent roaming tiegħu 
informazzjoni personalizzata ta' l-iprezzar
dwar it-tariffi għall-bejgħ bl-imnut li 
japplikaw biex dak il-klijent iċempel jew
jirċievi telefonati fl-Istat Membru miżjur.

1. Sakemm il-klijent roaming ma jkunx 
innotifika lill-fornitur nazzjonali bil-
kuntrarju, kull fornitur nazzjonali għandu 
jipprovdi lill-klijent roaming tiegħu
awtomatikament meta jidħol fi Stat 
Membru ieħor permezz ta’ Servizz ta’ 
Messaġġ Qasir (SMS) wieħed mingħajr 
dewmien żejjed u bla ħlas l-informazzjoni 
personalizzata bażika ta' l-ipprezzar dwar it-
tariffi għall-bejgħ bl-imnut għal kull minuta 
(inkluża l-VAT) li japplikaw biex dak il-
klijent iċempel u jirċievi telefonati fl-Istat 
Membru miżjur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-klijenti roaming għandhom ikunu infurmati awtomatikament u mingħajr 
dewmien dwar id-dettalji essenzjali ta’ tariffi pagabbli.
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Emenda mressqa minn Romano Maria La Russa

Emenda 237
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
lill-klijent roaming tiegħu informazzjoni 
personalizzata ta' l-iprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex dak 
il-klijent iċempel jew jirċievi telefonati fl-
Istat Membru miżjur.

1. Sakemm il-klijent roaming ma jkunx 
innotifika lill-fornitur nazzjonali bil-
kuntrarju, kull fornitur nazzjonali għandu 
jipprovdi lill-klijent roaming tiegħu 
awtomatikament u mingħajr dewmien 
żejjed, billi jibgħat SMS, informazzjoni 
dwar it-tariffi tar-roaming li japplikaw biex 
dak il-klijent iċempel u jirċievi telefonati fl-
Istat Membru miżjur.

Or. en

Emenda mressqa minn Renato Brunetta u Pia Elda Locatelli

Emenda 238
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
lill-klijent roaming tiegħu informazzjoni 
personalizzata ta' l-iprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex dak il-
klijent iċempel jew jirċievi telefonati fl-Istat 
Membru miżjur.

1. Bil-ħsieb li jsir l-aħjar użu ta’ l-iskemi 
tariffarji, kull fornitur nazzjonali għandu 
jipprovdi lil kull klijent roaming 
informazzjoni personalizzata ta' l-ipprezzar
dwar it-tariffi għall-bejgħ bl-imnut li 
japplikaw biex dak il-klijent iċempel u
jirċievi telefonati u biex jibgħat u jirċievi 
SMS u MMS u servizzi oħra ta’ 
komunikazzjoni ta’ dejta tar-roaming 
internazzjonali fl-Istat Membru miżjur.
Meta jagħmlu hekk il-fornituri għandhom 
jeskludu kwalunkwe spiża involuta f’tibdil 
fl-iskemi tariffarji.

Or. it

Emenda mressqa minn Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emenda 239
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1
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1. Kull fornitur nazzjonali għandu jipprovdi 
lill-klijent roaming tiegħu informazzjoni 
personalizzata ta' l-iprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex dak 
il-klijent iċempel jew jirċievi telefonati fl-
Istat Membru miżjur.

1. Kull fornitur nazzjonali għandu jkun 
obbligat li jagħti lill-klijenti, 
awtomatikament u bla ħlas, informazzjoni 
bażika essenzjali ta' l-ipprezzar dwar it-
tariffi għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex 
dawk il-klijenti jċemplu u jirċievu telefonati 
fl-Istat Membru miżjur.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun faċilitata t-trasparenza u jkunu simplifikati l-proċeduri għall-klijenti.

Emenda mressqa minn Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 240
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2

2. Il-klijent jista’ jagħżel li jagħmel din it-
talba permzz ta’ telefonata bil-mowbajl jew 
billi jibgħat SMS (Short Message Service), 
f’kull każ lil numru li jipprovdi l-fornitur 
nazzjonali għal dan il-għan, u jista’ jagħżel 
li jirċievi l-informazzjoni jew waqt dik is-
sejħa jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-aħħar 
mingħajr dewmien bla bżonn).

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 241
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2

2. Il-klijent jista’ jagħżel li jagħmel din it-
talba permzz ta’ telefonata bil-mowbajl jew
billi jibgħat SMS (Short Message Service), 
f’kull każ lil numru li jipprovdi l-fornitur 
nazzjonali għal dan il-għan, u jista’ jagħżel 
li jirċievi l-informazzjoni jew waqt dik is-
sejħa jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-aħħar 
mingħajr dewmien bla bżonn).

2. Il-klijent jista’ jagħżel li jagħmel talba 
billi jibgħat SMS jew billi jagħmel 
telefonata bil-leħen sabiex jirċievi iktar 
informazzjoni dwar it-tariffi tar-roaming li 
japplikaw għall-provediment ta’ servizzi 
oħra. Jista’ jkun hemm tariffa għall-
provediment ta’ kwalunkwe informazzjoni 
addizzjonali mitluba.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa kbira għal trasparenza assoluta fit-tariffi tal-bejgħ bl-imnut. Il-klijenti jridu 
jkunu jistgħu jagħżlu fost l-operaturi differenti fil-pajjiż miżjur dak li s-servizzi ta’ roaming 
tiegħu jkunu offruti bl-aħjar tariffi tal-bejgħ bl-imnut mill-operatur nazzjonali tagħhom.

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Emenda 242
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2

2. Il-klijent jista’ jagħżel li jagħmel 
din it-talba permzz ta’ telefonata bil-
mowbajl jew billi jibgħat SMS (Short 
Message Service), f’kull każ lil numru li 
jipprovdi l-fornitur nazzjonali għal dan il-
għan, u jista’ jagħżel li jirċievi l-
informazzjoni jew waqt dik is-sejħa jew bl-
SMS (fil-każ ta’ l-aħħar mingħajr dewmien 
bla bżonn).

2. B’mod alternattiv, kull fornitur 
nazzjonali jista’ jkun konformi ma’ l-
obbligi tiegħu skond il-paragrafu 1 billi 
jibgħat lill-klijenti roaming tiegħu 
informazzjoni personalizzata ta’ l-ipprezzar 
meta tintalab, jew permezz ta’ telefonata bil-
mowbajl jew billi jibgħat SMS.  

Or. de

Emenda mressqa minn Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emenda 243
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2

2. Il-klijent jista’ jagħżel li jagħmel din it-
talba permzz ta’ telefonata bil-mowbajl jew 
billi jibgħat SMS (Short Message Service), 
f’kull każ lil numru li jipprovdi l-fornitur 
nazzjonali għal dan il-għan, u jista’ jagħżel 
li jirċievi l-informazzjoni jew waqt dik is-
sejħa jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-aħħar 
mingħajr dewmien bla bżonn).

2. Il-fornituri nazzjonali għandhom ikunu 
obbligati wkoll li jagħtu lill-klijenti numru 
tat-telefown b’mod awtomatiku li bih ikunu 
jistgħu jiksbu informazzjoni addizzjonali.
Is-servizz ta’ l-informazzjoni msemmi hawn 
fuq għandu jingħata bla ħlas, kemm fir-
rigward ta’ meta ssir it-talba kif ukoll fir-
rigward tal-wasla ta’ l-informazzjoni 
mitluba.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun faċilitata t-trasparenza u jkunu simplifikati l-proċeduri għall-klijenti.
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Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera

Emenda 244
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2

2. Il-klijent jista’ jagħżel li jagħmel din it-
talba permzz ta’ telefonata bil-mowbajl jew 
billi jibgħat SMS (Short Message Service), 
f’kull każ lil numru li jipprovdi l-fornitur 
nazzjonali għal dan il-għan, u jista’ jagħżel 
li jirċievi l-informazzjoni jew waqt dik is-
sejħa jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-aħħar 
mingħajr dewmien bla bżonn).

2. Il-klijent għandu jirċievi, fejn possibbli, 
messaġġ mingħand il-fornitur nazzjonali 
tiegħu/tagħha fi żmien siegħa minn meta 
jidħol/tidħol fi Stat Membru miżjur fejn 
jinnotifikah/a rigward kif wieħed jista’ 
jirċievi informazzjoni personalizzata sħiħa 
ta’ l-ipprezzar meta tintalab u mingħajr 
dewmien bla bżonn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-komunikazzjoni ta’ ammonti kbar ta’ informazzjoni inklużi servizzi mhux bil-leħen iddejjaq 
lill-klijenti.  B’hekk, il-klijenti għandhom sempliċiment jintbagħtu messaġġ fejn jiġu infurmati 
dwar kif jistgħu jiksbu iktar informazzjoni bla ħlas, jekk ikunu jixtiequ hekk.  Dan il-messaġġ 
għandu jintbagħat fi żmien siegħa minn meta l-klijent jidħol fi Stat Membru miżjur, għalkemm 
dan jista’ jieħu iktar fit-tul fejn ikun hemm problemi ta’ kopertura tan-netwerk.

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 245
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2

2. Il-klijent jista’ jagħżel li jagħmel din it-
talba permzz ta’ telefonata bil-mowbajl jew 
billi jibgħat SMS (Short Message Service), 
f’kull każ lil numru li jipprovdi l-fornitur 
nazzjonali għal dan il-għan, u jista’ jagħżel li 
jirċievi l-informazzjoni jew waqt dik is-sejħa 
jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-aħħar mingħajr 
dewmien bla bżonn).

2. Il-klijent jista’ jagħmel talba għal 
informazzjoni personalizzata sħiħa ta’ l-
ipprezzar dwar it-tariffi tar-roaming 
applikabbli ta’ telefonati bil-leħen permezz
ta’ telefonata bil-mowbajl jew billi jibgħat 
SMS, f’kull każ lil numru li jipprovdi l-
fornitur nazzjonali għal dan il-għan, u jista’ 
jagħżel li jirċievi l-informazzjoni jew waqt 
dik is-sejħa jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-aħħar 
mingħajr dewmien bla bżonn).

Or. en
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Emenda mressqa minn Šarūnas Birutis

Emenda 246
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2

2. Il-klijent jista’ jagħżel li jagħmel din it-
talba permzz ta’ telefonata bil-mowbajl jew 
billi jibgħat SMS (Short Message Service), 
f’kull każ lil numru li jipprovdi l-fornitur 
nazzjonali għal dan il-għan, u jista’ jagħżel li 
jirċievi l-informazzjoni jew waqt dik is-sejħa 
jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-aħħar mingħajr 
dewmien bla bżonn).

2. Il-klijent jista’ jagħmel talba għal 
informazzjoni personalizzata sħiħa ta’ l-
ipprezzar dwar it-tariffi tar-roaming 
applikabbli ta’ telefonati bil-leħen permezz
ta’ telefonata bil-mowbajl jew billi jibgħat 
SMS, f’kull każ lil numru li jipprovdi l-
fornitur nazzjonali għal dan il-għan, u jista’ 
jagħżel li jirċievi l-informazzjoni jew waqt 
dik is-sejħa jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-aħħar 
mingħajr dewmien bla bżonn).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Klijenti jirċievu informazzjoni adegwata dwar il-prezz tat-telefonati 
roaming internazzjonali. Informazzjoni iktar dettaljata għandha tkun tista’ tinkiseb meta 
tintalab.

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna f’isem il-Grupp PSE

Emenda 247
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2

2. Il-klijent jista’ jagħżel li jagħmel din it-
talba permzz ta’ telefonata bil-mowbajl jew 
billi jibgħat SMS (Short Message Service), 
f’kull każ lil numru li jipprovdi l-fornitur 
nazzjonali għal dan il-għan, u jista’ jagħżel li 
jirċievi l-informazzjoni jew waqt dik is-sejħa 
jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-aħħar mingħajr 
dewmien bla bżonn).

2. Il-klijent jista’ jitlob informazzjoni sħiħa 
ta’ l-ipprezzar permezz ta’ telefonata bil-
mowbajl lil numru li jipprovdi l-fornitur 
nazzjonali għal dan il-għan, u jista’ jagħżel li 
jirċievi l-informazzjoni jew waqt dik is-sejħa 
jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-aħħar mingħajr 
dewmien bla bżonn).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 7, il-paragrafu 1.
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Emenda mressqa minn Daniel Caspary

Emenda 248
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2

2. Il-klijent jista’ jagħżel li jagħmel din 
it-talba permzz ta’ telefonata bil-mowbajl 
jew billi jibgħat SMS (Short Message 
Service), f’kull każ lil numru li jipprovdi l-
fornitur nazzjonali għal dan il-għan, u jista’ 
jagħżel li jirċievi l-informazzjoni jew waqt 
dik is-sejħa jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-aħħar 
mingħajr dewmien bla bżonn).

2. Il-klijent jista’ jagħżel ukoll li jagħmel 
talba permezz ta’ telefonata bil-mowbajl jew 
billi jibgħat SMS (Servizz ta’ Messaġġ 
Qasir), f’kull każ lil numru li jipprovdi l-
fornitur nazzjonali għal dan il-għan, u jista’ 
jagħżel li jirċievi l-informazzjoni jew waqt 
dik is-sejħa jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-aħħar 
mingħajr dewmien bla bżonn).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan is-servizz huwa fl-interess ta’ trasparenza ikbar.

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 249
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2 A (ġdid)

2a. Klijent roaming għandu jkun intitolat li 
jirċievi mingħand il-fornitur nazzjonali, 
hekk kif ikun raġonevolment possibbli 
wara li jidħol fi Stat Membru minbarra dak 
tal-fornitur nazzjonali, SMS awtomatiku, 
jew servizz adattat ieħor għal klijenti neqsin 
mid-dawl, li jinkludi biss informazzjoni 
personalizzata ta’ l-ipprezzar dwar it-tariffi 
tal-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex wieħed 
jagħmel u jirċievi telefonati fuq kull 
network fl-Istat Membru miżjur. Klijenti 
jistgħu jaqilbu minn push-mode (jiġifieri 
informazzjoni awtomatika dwar il-prezz 
għal kull SMS) għal pull-mode (jiġifieri 
informazzjoni dwar il-prezz għal kull SMS 
fuq talba) fi kwalunkwe ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prattikament, il-provediment tal-prezzijiet kollha possibbli tas-servizzi ta’ dejta x’aktarx ma 



AM\660182MT.doc 13/49 PE 386.538v03-00

MT

jkunx possibbli fi kważi żmien reali (i.e. permezz ta’ SMS), filwaqt li tali informazzjoni 
għandha tkun disponibbli meta tintalab, il-provediment awtomatiku ta’ ta’ informazzjoni f’ħin 
reali għandu jkun limitat b’mod iktar prattiku għal servizzi bil-leħen. Minħabba li l-SMS 
huwa servizz ta’ “l-aħjar sforzi”, il-forniment fi żmien siegħa mill-wasla ma jistax ikun 
garantit fil-prattika.

Emenda mressqa minn Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 250
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2 A (ġdid)

2a. Klijent roaming għandu jkun intitolat li 
jirċievi mingħand il-fornitur nazzjonali, 
mingħajr dewmien żejjed u hekk kif ikun 
raġonevolment possibbli wara li jidħol fi 
Stat Membru minbarra dak tal-fornitur 
nazzjonali, SMS awtomatiku jew servizz 
adattat ieħor għal klijenti neqsin mid-dawl, 
li jinkludi biss informazzjoni personalizzata 
ta’ l-ipprezzar dwar it-tariffi tal-bejgħ bl-
imnut li japplikaw biex wieħed jagħmel u 
jirċievi telefonati fuq kull network fl-Istat 
Membru miżjur. Klijenti jistgħu jaqilbu 
minn push-mode (jiġifieri informazzjoni 
awtomatika dwar il-prezz għal kull SMS) 
għal pull-mode (jiġifieri informazzjoni 
dwar il-prezz għal kull SMS fuq talba) fi 
kwalunkwe ħin.

Or. en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 251
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 3

3. Is-servizzi ta’ l-informazzjoni msemmija 
fuq għandhom jingħataw bla ħlas, kemm 
fir-rigward ta’ meta ssir it-talba kif ukoll 
fir-rigward ta’ l-informazzjoni mitluba.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa kbira għal trasparenza assoluta fit-tariffi tal-bejgħ bl-imnut. Il-klijenti jridu 
jkunu jistgħu jagħżlu fost l-operaturi differenti fil-pajjiż miżjur dak li s-servizzi ta’ roaming 
tiegħu jkunu offruti bl-aħjar tariffi tal-bejgħ bl-imnut mill-operatur nazzjonali tagħhom.

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Emenda 252
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 3

3. Is-servizzi ta’ l-informazzjoni 
msemmija fuq għandhom jingħataw bla 
ħlas, kemm fir-rigward ta’ meta ssir it-talba 
kif ukoll fir-rigward ta’ l-informazzjoni 
mitluba.

imħassar

Or. de

Emenda mressqa minn Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emenda 253
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 3

3. Is-servizzi ta’ l-informazzjoni msemmija 
fuq għandhom jingħataw bla ħlas, kemm 
fir-rigward ta’ meta ssir it-talba kif ukoll 
fir-rigward ta’ l-informazzjoni mitluba.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun faċilitata t-trasparenza u jkunu simplifikati l-proċeduri għall-klijenti.

Emenda mressqa minn Ján Hudacký

Emenda 254
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 3

3. Is-servizzi ta’ l-informazzjoni msemmija
fuq għandhom jingħataw bla ħlas, kemm fir-
rigward ta’ meta ssir it-talba kif ukoll fir-

3. L-ewwel servizz ta’ l-informazzjoni ta’ l-
ipprezzar trasparenti u suffiċjenti msemmi
fuq għandu jingħata bla ħlas filwaqt li l-
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rigward ta’ l-informazzjoni mitluba. prezz ta’ l-informazzjoni addizzjonali 
relatata mal-prezzijiet mitluba mill-klijent 
għandu jkun determinat mill-operatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi operaturi f’diversi Stati Membri jipprovdu servizzi ta’ telefonati ta’ informazzjoni għall-
klijent li diġà huma bla ħlas. L-għażla libera ta’ jekk jintalabx ħlas għall-informazzjoni li 
tittieħed (mitluba) se żżid il-kompetizzjoni u twassal għal tariffi iktar baxxi jew informazzjoni 
addizzjonali bla ħlas għall-klijenti b’hekk tagħti riżultat aħjar milli kieku l-prezzijiet ikunu 
imposti bilfors.

Emenda mressqa minn Romano Maria La Russa

Emenda 255
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 3

3. Is-servizzi ta’ l-informazzjoni msemmija
fuq għandhom jingħataw bla ħlas, kemm fir-
rigward ta’ meta ssir it-talba kif ukoll fir-
rigward ta’ l-informazzjoni mitluba.

3. Is-servizz ta’ l-informazzjoni msemmi fuq 
għandu jingħata bla ħlas, mill-inqas darba, 
kemm fir-rigward ta’ meta ssir it-talba kif 
ukoll fir-rigward ta’ meta tasal l-
informazzjoni mitluba.

Or. en

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna f’isem il-Grupp PSE

Emenda 256
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 3

3. Is-servizzi ta’ l-informazzjoni msemmija 
fuq għandhom jingħataw bla ħlas, kemm fir-
rigward ta’ meta ssir it-talba kif ukoll fir-
rigward ta’ l-informazzjoni mitluba.

3. Is-servizzi ta’ l-informazzjoni msemmija 
fuq għandhom jingħataw bla ħlas, kemm fir-
rigward ta’ meta ssir it-talba, jekk ikun 
hemm talba, kif ukoll fir-rigward ta’ meta 
tasal l-informazzjoni mitluba.

Or. en
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Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 257
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 4

4. L-informazzjoni personalizzata dwar l-
iprezzar imsemmija f’dan l-Artikolu 
għandha tkun it-tariffi applikabbli skond l-
iskema tariffarja tal-klijent roaming 
ikkonċernat biex iċempel u jirċievi t-
telefonati fuq kull netwerk imsejjaħ fl-Istat 
Membru li fih il-klijent qed juża r-roaming.

4. L-informazzjoni personalizzata dwar l-
ipprezzar imsemmija f’dan l-Artikolu 
għandha tkun it-tariffi applikabbli skond l-
iskema tariffarja tal-klijent roaming 
ikkonċernat biex iċempel u jirċievi telefonati
fuq kull netwerk imsejjaħ fl-Istat Membru li 
fih il-klijent qed juża r-roaming.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Emenda mressqa minn Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emenda 258
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 4

4. L-informazzjoni personalizzata dwar l-
iprezzar imsemmija f’dan l-Artikolu 
għandha tkun it-tariffi applikabbli skond l-
iskema tariffarja tal-klijent roaming 
ikkonċernat biex iċempel u jirċievi t-
telefonati fuq kull netwerk imsejjaħ fl-Istat 
Membru li fih il-klijent qed juża r-roaming.

4. L-informazzjoni bażika essenzjali dwar l-
ipprezzar imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan 
l-Artikolu għandha tkun it-tariffi applikabbli 
skond l-iskema tariffarja tal-klijent roaming 
ikkonċernat biex iċempel u jirċievi telefonati
fuq kull netwerk imsejjaħ fl-Istat Membru li 
fih il-klijent qed juża r-roaming.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun faċilitata t-trasparenza u jkunu simplifikati l-proċeduri għall-klijenti.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 259
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 4

4. L-informazzjoni personalizzata dwar l-
iprezzar imsemmija f’dan l-Artikolu

4. L-informazzjoni personalizzata dwar l-
ipprezzar imsemmija fil-paragrafu 1
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għandha tkun it-tariffi applikabbli skond l-
iskema tariffarja tal-klijent roaming 
ikkonċernat biex iċempel u jirċievi t-
telefonati fuq kull netwerk imsejjaħ fl-Istat 
Membru li fih il-klijent qed juża r-roaming.

għandha tagħti sommarju f’format 
standardizzat tat-tariffi applikabbli skond l-
iskema tariffarja tal-klijent roaming 
ikkonċernat biex iċempel u jirċievi telefonati
fuq kull netwerk imsejjaħ fl-Istat Membru li 
fih il-klijent qed juża r-roaming u 
kwalunkwe kundizzjoni li biha l-klijent 
roaming ikkonċernat jista’ jħallas iktar 
mit-tariffa l-iktar probabbli u tagħti n-
numru tat-telefown imsemmi fil-paragrafu 
2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-SMS awtomatiku (push SMS) jipprovdi lill-klijent dettalji ta’ l-iktar tariffa probabbli li 
jista’ jistenna li jħallas għal telefonata waqt li jkun qed juża r-roaming. Iżda l-SMS 
awtomatiku għandu jindika wkoll il-kundizzjonijiet li bihom klijent jista’ jħallas iktar minn 
dan, u dettalji tal-linja tas-servizz tal-klijent provduta skond il-paragrafu 2 li l-klijent jista’ 
jċempel sabiex jiddetermina liema kundizzjonijiet japplikaw.

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna f’isem il-Grupp PSE

Emenda 260
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 4

4. L-informazzjoni personalizzata dwar l-
iprezzar imsemmija f’dan l-Artikolu
għandha tkun it-tariffi applikabbli skond l-
iskema tariffarja tal-klijent roaming 
ikkonċernat biex iċempel u jirċievi t-
telefonati fuq kull netwerk imsejjaħ fl-Istat 
Membru li fih il-klijent qed juża r-roaming.

4. L-informazzjoni personalizzata dwar l-
ipprezzar imsemmija fil-paragrafu 1 
għandha tagħti sommarju f’format 
standardizzat tat-tariffi, bil-VAT inkluż,
applikabbli skond l-iskema tariffarja tal-
klijent roaming ikkonċernat biex iċempel u 
jirċievi telefonati bil-leħen fuq in-netwerk 
imsejjaħ fl-Istat Membru li fih il-klijent qed 
juża r-roaming.

L-informazzjoni sħiħa ta’ l-ipprezzar 
msemmija fil-paragrafu 2 għandha tinkludi 
t-tariffi applikabbli skond l-iskema 
tariffarja tal-klijent roaming ikkonċernat 
sabiex jibgħat u jirċievi telefonati bil-vuċi u 
sabiex jibgħat u jirċievi dejta fuq in-
netwerk imsejjaħ għal kwalunkwe 
destinazzjoni fil-Komunità.  L-
informazzjoni għandha tenfasizza d-
differenzi fir-rati massimi u mhux massimi 
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jew kwalunkwe varjazzjoni temporanja 
oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 7, il-paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 261
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 4 A (ġdid)

4a. L-informazzjoni personalizzata bażika 
ta’ l-ipprezzar msemmija f’dan il-paragrafu 
għandha tagħti sommarju tat-tariffi tar-
roaming applikabbli skond l-iskema 
tariffarja tal-klijent roaming ikkonċernat 
biex iċempel fl-Istat Membru miżjur u lura 
lill-pajjiżu u biex jirċievi telefonati. L-
informazzjoni personalizzata bażika ta’ l-
ipprezzar għandha tinkludi t-tariffi tan-
netwerk ospitanti. Klijent li jkun avża li 
huwa m’għandux bżonn l-SMS awtomatiku 
għandu jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin li 
jitlob s-servizz mill-ġdid. Il-fornituri 
nazzjonali għandhom joffru lill-klijenti 
neqsin mid-dawl jew b’vista batuta 
informazzjoni bil-vuċi meta tintalab.

Or. en

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 262
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 4 A (ġdid)

4a. L-informazzjoni personalizzata bażika 
ta’ l-ipprezzar msemmija f’dan il-paragrafu 
għandha tagħti sommarju tat-tariffi tar-
roaming applikabbli skond l-iskema 
tariffarja tal-klijent roaming ikkonċernat 
biex iċempel fl-Istat Membru miżjur u lura 
lill-pajjiżu u biex jirċievi telefonati. L-
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informazzjoni personalizzata bażika ta’ l-
ipprezzar għandha tinkludi t-tariffi ta’ min 
jipprovdi n-netwerk ospitanti. Klijent li 
jkun avża li huwa m’għandux bżonn l-SMS 
awtomatiku għandu jkollu d-dritt fi 
kwalunkwe ħin li jitlob s-servizz mill-ġdid.
Il-fornituri nazzjonali għandhom joffru lill-
klijenti neqsin mid-dawl jew b’vista batuta 
informazzjoni bil-vuċi meta tintalab.

Or. en

Emenda mressqa minn Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Emenda 263
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 4 A (ġdid)

4a. L-informazzjoni personalizzata bażika 
ta’ l-ipprezzar msemmija f’dan il-paragrafu 
għandha tagħti sommarju tat-tariffi tar-
roaming applikabbli skond l-iskema 
tariffarja lil-klijent roaming ikkonċernat 
biex iċempel fil-pajjiż miżjur u lura lill-
pajjiżu u biex jirċievi telefonati. L-
informazzjoni personalizzata bażika ta’ l-
ipprezzar għandha tkun relatata mat-tariffi 
imposti min-netwerk nazzjonali kkonċernat 
mad-dħul fl-Istat Membru miżjur. Klijent li 
jkun avża li huwa m’għandux bżonn l-SMS 
awtomatiku għandu jkollu d-dritt fi 
kwalunkwe ħin li jitlob s-servizz mill-ġdid.
Il-fornituri nazzjonali għandhom joffru lill-
klijenti neqsin mid-dawl jew b’vista batuta 
informazzjoni bil-vuċi meta tintalab.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-klijenti roaming għandhom ikunu infurmati awtomatikament u mingħajr 
dewmien dwar id-dettalji essenzjali ta’ tariffi pagabbli.
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Emenda mressqa minn Erika Mann

Emenda 264
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 4 A (ġdid)

4a. L-informazzjoni personalizzata bażika 
ta’ l-ipprezzar msemmija f’dan il-paragrafu 
għandha tagħti sommarju tat-tariffi tar-
roaming applikabbli skond l-iskema 
tariffarja tal-klijent roaming ikkonċernat 
biex iċempel fl-Istat Membru miżjur u lura 
lill-pajjiżu u biex jirċievi telefonati. L-
informazzjoni personalizzata bażika ta’ l-
ipprezzar għandha tinkludi t-tariffi tan-
netwerk ospitanti. Klijent li jkun avża li 
huwa m’għandux bżonn l-SMS awtomatiku 
għandu jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin li 
jitlob s-servizz mill-ġdid. Il-fornituri 
nazzjonali għandhom joffru lill-klijenti 
neqsin mid-dawl jew b’vista batuta 
informazzjoni bil-vuċi meta tintalab.

Or. en

Emenda mressqa minn Šarūnas Birutis

Emenda 265
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 4 A (ġdid)

4a. L-informazzjoni personalizzata bażika 
ta’ l-ipprezzar msemmija f’dan il-paragrafu 
għandha tagħti sommarju tat-tariffi tar-
roaming applikabbli skond l-iskema 
tariffarja tal-klijent roaming ikkonċernat 
biex iċempel fl-Istat Membru miżjur u lura 
lill-pajjiżu u biex jirċievi telefonati. L-
informazzjoni personalizzata bażika ta’ l-
ipprezzar bażiku għandha tinkludi t-tariffi 
tan-netwerk ospitanti. Klijent li jkun avża li 
huwa m’għandux bżonn l-SMS awtomatiku 
għandu jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin li 
jitlob s-servizz mill-ġdid. Il-fornituri 
nazzjonali għandhom joffru lill-klijenti 
neqsin mid-dawl jew b’vista batuta 
informazzjoni bil-vuċi meta tintalab.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Klijenti jirċievu informazzjoni adegwata dwar il-prezz tat-telefonati 
roaming internazzjonali. Informazzjoni iktar dettaljata għandha tkun tista’ tinkiseb meta 
tintalab.

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 266
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 4 A (ġdid)

4a. Il-fornituri kollha jridu jipprovdu lill-
klijenti roaming simbolu jew messaġġ ta’ 
twissija fuq l-iskrin tal-mowbajl tagħhom li 
huma jkunu se jagħmlu jew jirċievu 
telefonata roaming.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Caveat emptor.

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna f’isem il-Grupp PSE

Emenda 267
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 5

5. Meta jsiru l-abbonamenti, il-fornituri 
nazzjonali għandhom jagħtu informazzjoni 
sħiħa lill-klijenti ġodda dwar it-tariffi
roaming applikabbli. Il-fornituri nazzjonali 
għandhom ukoll jagħtu aġġornamenti 
perjodiċi dwar it-tariffi tar-roaming 
applikabbli lill-klijenti tagħhom fuq bażi 
perjodika u, flimkien ma’ dan, kull darba li 
jkun hemm bidla sostanzjali f’dawn it-
tariffi.

5. Il-fornituri nazzjonali għandhom jagħtu lil 
kull klijent, mingħajr dewmien żejjed wara 
kull pubblikazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 
10(3), informazzjoni sħiħa dwar it-tariffi tar-
roaming applikabbli.  Dik l-informazzjoni 
għandha tinkludi l-prezz għal kull minuta li 
bħalissa titħallas mill-konsumatur għal 
telefonati roaming bil-leħen kif ukoll il-
prezz għal kull SMS, MMS u unità ta’ dejta 
tar-roaming, fejn applikabbli. Il-klijenti l-
ġodda għandhom jingħataw tali 
informazzjoni bil-miktub meta jsiru l-
abbonamenti. Il-fornituri nazzjonali 
għandhom jinkludu wkoll aġġornamenti 
perjodiċi dwar it-tariffi tar-roaming 
applikabbli lill-klijenti tagħhom meta 
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jipprovdu informazzjoni dwar tariffi jew 
bidliet fihom b’mod ġenerali, u meta t-
tariffi tar-roaming jiġu mibdula. It-tariffi 
tar-roaming attwali għandhom jintwerew 
b’mod prominenti fuq il-websajt tal-
fornitur nazzjonali f’kull ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 7, il-paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 268
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 5

5. Meta jsiru l-abbonamenti, il-fornituri 
nazzjonali għandhom jagħtu informazzjoni 
sħiħa lill-klijenti ġodda dwar it-tariffi
roaming applikabbli. Il-fornituri nazzjonali 
għandhom ukoll jagħtu aġġornamenti 
perjodiċi dwar it-tariffi tar-roaming 
applikabbli lill-klijenti tagħhom fuq bażi 
perjodika u, flimkien ma’ dan, kull darba li 
jkun hemm bidla sostanzjali f’dawn it-tariffi.

5. Meta jsiru l-abbonamenti, il-fornituri 
nazzjonali għandhom jagħtu informazzjoni 
sħiħa lill-klijenti kollha dwar it-tariffi tar-
roaming applikabbli. Huma jistgħu wkoll 
jipprovdu informazzjoni dwar it-tariffi tar-
roaming applikabbli bi kwalunkwe mezz 
adattat. Huma għandhom ukoll jagħtu 
aġġornamenti perjodiċi dwar it-tariffi tar-
roaming applikabbli lill-klijenti roaming 
tagħhom mingħajr dewmien żejjed kull 
darba li jkun hemm bidla sostanzjali f’dawn 
it-tariffi. B’mod partikolari, il-fornituri 
nazzjonali għandhom immedjatament 
jagħtu lill-klijenti roaming kollha 
informazzjoni sħiħa dwar il-kundizzjonijiet 
li għandhom x’jaqsmu mat-tariffa ta’ 
ħarsien tal-konsumatur stipulata fl-
Artikolu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa kbira għal trasparenza assoluta fit-tariffi tal-bejgħ bl-imnut. Il-klijenti jridu 
jkunu jistgħu jagħżlu fost l-operaturi differenti fil-pajjiż miżjur dak li s-servizzi ta’ roaming 
tiegħu jkunu offruti bl-aħjar tariffi tal-bejgħ bl-imnut mill-operatur nazzjonali tagħhom.
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Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 269
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 5

5. Meta jsiru l-abbonamenti, il-fornituri 
nazzjonali għandhom jagħtu informazzjoni 
sħiħa lill-klijenti ġodda dwar it-tariffi 
roaming applikabbli. Il-fornituri nazzjonali 
għandhom ukoll jagħtu aġġornamenti 
perjodiċi dwar it-tariffi tar-roaming 
applikabbli lill-klijenti tagħhom fuq bażi 
perjodika u, flimkien ma’ dan, kull darba li 
jkun hemm bidla sostanzjali f’dawn it-
tariffi.

5. Meta jsiru l-abbonamenti, il-fornituri 
nazzjonali għandhom jagħtu informazzjoni 
sħiħa lill-klijenti l-ġodda dwar it-tariffi tar-
roaming applikabbli. Il-fornituri nazzjonali 
għandhom ukoll jagħtu aġġornamenti 
perjodiċi dwar it-tariffi tar-roaming 
applikabbli lill-klijenti tagħhom fuq bażi 
perjodika u, flimkien ma’ dan, kull darba li 
ssir bidla mill-fornitur fit-tariffi tar-
roaming.

Or. pl

Emenda mressqa minn Hannes Swoboda

Emenda 270
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 5 A (ġdid)

5a. Fejn impriża żżid il-prezzijiet lokali 
b’referenza għal dan ir-Regolament, hija 
għandha tippreżenta kontijiet interni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ trasparenza sħiħa fil-kontabilità jekk operatur jiġġustifika żieda fit-tariffi 
għal telefonati lokali b’referenza għal dan ir-regolament.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 271
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 5 A (ġdid)

5a. Kull fornitur nazzjonali għandu jiżgura 
li l-klijenti kollha jkunu jistgħu jiksbu 
informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu ma’ tariffa ta’ ħarsien 
tal-konsumatur stipulata fl-Artikolu 4.
Huma għandhom jagħmlu dan billi 
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jiżguraw li kull klijent jirċievi mill-inqas 
SMS wieħed f’mhux iktar minn kull 6 xhur 
li għandu jispjega li l-operatur joffri 
Ewrotariffa bl-ebda spiża addizzjonali, 
jispeċifika t-tariffi li jridu jitħallsu sabiex 
wieħed jagħmel u jirċievi telefonati 
roaming bil-leħen skond din l-Ewrotariffa 
u jipprovdi n-numru magħżul speċifikat 
skond l-Artikolu 7(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta’ CPT jew Ewrotariffa trid tkun irreklamata kif suppost mill-operaturi sabiex ikun 
żgurat li l-klijenti jkunu konxji ta’ l-għażliet tagħhom. Din l-emenda teħtieġ li l-operaturi 
jagħmlu dan, fejn jipprovdu bilanċ bejn li jiżguraw li l-klijenti li jkunu qed jippjanaw biex 
jivvjaġġaw jirċievu informazzjoni b’mod maniġġabbli iżda li ma jkollhomx wisq 
informazzjoni. Il-linja ta’ informazzjoni dwar ir-roaming diġà meħtieġa mill-Artikolu 7(2) 
tista’ tintuża wkoll sabiex tipprovdi informazzjoni dwar is-CPT meta tintalab.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 272
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 5 B (ġdid)

5b. Il-fornitur nazzjonali li jipprovdi 
informazzjoni skond l-Artikolu 7(2) 
permezz ta’ numru magħżul għandu 
jipprovdi wkoll informazzjoni dwar l-
Ewrotariffa, u istruzzjonijiet ta’ azzjoni 
għall-konsumatur sabiex jaqleb għaliha, 
jekk mitluba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta’ CPT jew Ewrotariffa trid tkun irreklamata kif suppost mill-operaturi sabiex ikun 
żgurat li l-klijenti jkunu konxji ta’ l-għażliet tagħhom. Din l-emenda teħtieġ li l-operaturi 
jagħmlu dan, fejn jipprovdu bilanċ bejn li jiżguraw li l-klijenti li jkunu qed jippjanaw biex 
jivvjaġġaw jirċievu informazzjoni b’mod maniġġabbli iżda li ma jkollhomx wisq 
informazzjoni. Il-linja ta’ informazzjoni dwar ir-roaming diġà meħtieġa mill-Artikolu 7(2) 
tista’ tintuża wkoll sabiex tipprovdi informazzjoni dwar is-CPT meta tintalab.
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Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 273
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 5 A (ġdid)

5a. Il-fornituri nazzjonali għandhom 
jieħdu passi raġonevoli sabiex jiżguraw li 
jkun hemm għarfien mill-klijenti roaming 
kollha tagħhom dwar id-disponibilità ta’ l-
Ewrotariffa.  Huma għandhom jibagħtu 
b’mod partikolari komunikazzjoni lil kull 
klijent roaming fi żmien xahrejn mill-
pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fejn 
jiddeskrivu l-Ewrotariffa b’mod ċar u 
imparzjali u nota biex jiftakar kull tant 
żmien b’mod raġonevoli minn hemm ’il 
quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Livell għoli ta’ għarfien ta’ l-Ewrotariffa huwa essenzjali.  F’dan il-kuntest, komunikazzjoni 
ma’ kull klijent, permezz ta’ ittra jew SMS, tista’ tgħin ħafna, kemm qabel l-introduzzjoni tat-
tariffa u kemm kull tant żmien minn hemm ’il quddiem.

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 274
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 5 a (ġdid)

5a. Ikun xieraq li l-operaturi nazzjonali 
jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jgħarrfu lill-
klijenti individwali tagħhom li jużaw ir-
roaming internazzjonali dwar l-eżistenza 
ta’ Ewrotariffa. B’mod partikulari, ikun 
xieraq li jibagħtu lil kull wieħed u waħda 
minnhom, xahrejn wara li jiġi ppubblikat 
dan ir-Regolament u mbagħad kull tant 
żmien b'mod regolari, dokument li 
jippreżenta din l-Ewrotariffa b'mod ċar u 
imparzjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-Ewrotariffa tiġi reklamata qatigħ. Għal dak il-għan, ikun utli ħafna li 
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jintbagħat tagħrif lil kull klijent individwali, bil-posta jew bl-SMS, kemm qabel ma tiddaħħal 
it-tariffa kif ukoll kull tant żmien b’mod regolari wara. Il-klijenti kummerċjali jistgħu ma 
jkunux interessati f'dan it-tagħrif u għaldaqstant ikun xieraq li l-obbligu jkun japplika biss fir-
rigward tal-klijenti individwali.

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna f’isem il-Grupp PSE

Emenda 275
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 1

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontrollaw u jissorveljaw il-
konformità ma’ dan ir-Regolament fit-
territorju tagħhom.

5. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontrollaw u jissorveljaw il-
konformità ma’ dan ir-Regolament fit-
territorju tagħhom. Għandhom b’mod 
partikulari jimmoniterjaw il-konformità 
mar-rekwiżiti dwar it-tariffi medji għal 
telefonati magħmula u riċevuti, fuq il-bażi 
tal-prezzijiet totali tar-roaming bl-imnut 
mitluba lill-klijenti u ta’ l-għadd totali ta’ 
minuti ta’ roaming għal telefonati 
magħmula u riċevuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiddikjara l-bażi għall-moniteraġġ tal-konformità mal-prezzijiet medji fl-Artikolu 4.  Il-
kalkolu tal-konformità għandu jsir b’mod separat għal telefonati magħmula u riċevuti 
minħabba li huma suġġetti għal regolazzjoni separata.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 276
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħmlu studji dettaljati dwar 
is-swieq nazzjonali tar-roaming rispettivi.
Għandhom b’mod partikulari jiġbru dejta 
dwar il-volum ta’ minuti ta’ telefonati 
magħmula u riċevuti bir-roaming, kif ukoll 
dwar id-dħul korrispondenti ta’ l-operaturi.
Ikun xieraq li r-riżultati ta’ l-istudji jsiru 
disponibbli mill-inqas sitt xhur qabel id-
data tar-reviżjoni tar-Regolament, kif 
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provdut fl-artikolu 12.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jittieħdu inizjattivi sinifikanti fil-livell nazzjonali sabiex jiġi kkonsolidat it-tagħrif 
dwar il-prezzijiet, il-volumi u d-dħul marbuta mar-roaming, sabiex wieħed ikollu stampa ċara 
dwar is-suq Ewropew tar-roaming. Huwa ta’ dispjaċir il-fatt li dawn l-istudji ma sarux 
disponibbli qabel l-adozzjoni tar-Regolament preżenti.

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna f’isem il-Grupp PSE

Emenda 277
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 5

5. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħmlu pubblikament 
disponibbli informazzjoni aġġornata li 
għandha x’taqsam ma’ l-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament; dan għandu jsir b’mod li 
jippermetti lill-partijiet interessati jkollhom 
aċċess faċli għal dik l-informazzjoni.

5. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħmlu pubblikament 
disponibbli informazzjoni aġġornata li 
għandha x’taqsam ma’ l-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament; dan għandu jsir b’mod li 
jippermetti lill-partijiet interessati jkollhom 
aċċess faċli għal dik l-informazzjoni.
Għandhom jimmoniterjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-
forniment lill-klijenti tar-roaming ta’ 
servizzi ta' komunikazzjoni bil-vuċi u bid-
dejta, inklużi l-SMS u l-Multimedia 
Messaging Service (l-MMS), b'mod 
partikulari l-iżviluppi fir-reġjuni tal-
Komunità li jinsabu l-iktar 'il-bogħod miċ-
ċentru, għalkemm ma jillimitawx ruħhom 
għalihom, u għandhom jagħmlu r-riżultati 
ta’ tali moniteraġġ pubbliċi kull 12-il 
xahar.  Għandu jkun provdut tagħrif 
b’mod separat dwar konsumaturi 
korporattivi, bil-kuntratt jew bi ħlas bil-
quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inkorporazzjoni ta' l-Artikolu 8, paragrafi 5 u 6 tal-proposta tal-Kummissjoni, u r-
rinforzament ta’ l-obbligi li għandhom l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali li jimmoniterjaw l-



PE 386.538v03-00 28/49 AM\660182MT.doc

MT

applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u li jpoġġu r-riżultati għad-disponibilità ta’ kulħadd. L-
obbligu rigward il-moniteraġġ tar-Regolament huwa deskritt b’mod ġenerali ħafna (“…li 
għandha x’taqsam ma’ l-applikazzjoni…”).  Dak jista’ jwassal biex madwar il-Komunità jsir 
disponibbli tagħrif differenti.  Għaldaqstant ikun xieraq li, qabel ma jiġi finalizzat ir-
Regolament, jiġi identifikat u inkluż sett bażiku ta’ dejta li għandu jinġabar u jsir pubbliku 
f’kull Stat Membru.

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna f’isem il-Grupp PSE

Emenda 278
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni tal-leħen u tad-data, inkluż 
SMS (Short Message Service) u MMS 
(Multimedia Messaging Service), b’mod 
partikolari fir-reġjuni periferiċi tal-
Komunità, u għandhom jikkomunikaw ir-
riżultati ta’ dan il-monitoraġġ lill-
Kummissjoni meta din titlob għalihom.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inkorporat ma’ l-Artikolu 8, paragrafu 5.

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 279
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni tal-leħen u tad-data, inkluż 
SMS (Short Message Service) u MMS 
(Multimedia Messaging Service), b’mod 
partikolari fir-reġjuni periferiċi tal-
Komunità, u għandhom jikkomunikaw ir-
riżultati ta’ dan il-monitoraġġ lill-

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ roaming
tal-leħen (tħassir), b’mod partikolari fir-
reġjuni periferiċi tal-Komunità, u għandhom 
jikkomunikaw ir-riżultati ta’ dan il-
monitoraġġ lill-Kummissjoni kull sitt xhur 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. Għandu jkun provdut tagħrif 
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Kummissjoni meta din titlob għalihom. b’mod separat dwar konsumaturi 
korporattivi, bil-kuntratt jew bi ħlas bil-
quddiem.

Or. en

Emenda mressqa minn Miloslav Ransdorf

Emenda 280
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni tal-leħen u tad-data, inkluż 
SMS (Short Message Service) u MMS 
(Multimedia Messaging Service), b’mod 
partikolari fir-reġjuni periferiċi tal-
Komunità, u għandhom jikkomunikaw ir-
riżultati ta’ dan il-monitoraġġ lill-
Kummissjoni meta din titlob għalihom.

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ roaming
tal-leħen (tħassir), b’mod partikolari fir-
reġjuni periferiċi tal-Komunità, u għandhom 
jikkomunikaw ir-riżultati ta’ dan il-
monitoraġġ lill-Kummissjoni kull sitt xhur 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. Għandu jkun provdut tagħrif 
b’mod separat dwar konsumaturi 
korporattivi, bil-kuntratt jew bi ħlas bil-
quddiem.

Or. en

Emenda mressqa minn András Gyürk

Emenda 281
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni tal-leħen u tad-data, inkluż 
SMS (Short Message Service) u MMS 
(Multimedia Messaging Service), b’mod 
partikolari fir-reġjuni periferiċi tal-
Komunità, u għandhom jikkomunikaw ir-
riżultati ta’ dan il-monitoraġġ lill-
Kummissjoni meta din titlob għalihom.

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni tal-leħen u tad-dejta, 
(tħassir) u għandhom jikkomunikaw ir-
riżultati ta’ dan il-monitoraġġ lill-
Kummissjoni kull sitt xhur wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-regolament fil-forma ta’ 
rapport.
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Or. hu

Ġustifikazzjoni

B’riżultat ta’ l-iżvilupp mgħaġġel tat-teknoloġija, l-irwol tas-suq internazzjonali tas-servizzi 
tad-dejta qed isir dejjem iktar importanti. It-trażmissjoni tal-ħoss ibbażata fuq l-Internet (il-
VoiP) qed iġġib bidliet drastiċi fit-telefonija fissa, u qed tiftaħ it-triq għal trażmissjoni orħos 
tal-ħoss. It-tixrid u l-preżenza ta’ netwerks tat-3G u teknoloġiji relatati oħra qed iħallu impatt 
serju fuq is-suq tas-servizzi tal-mowbajl. Fl-interess tal-konsumaturi u tal-garanzija tal-
kompetizzjoni, ikun xieraq li jsir moniteraġġ aktar intensiv tal-proċessi tas-suq, u jekk dawn 
ma jkunux qed jaħdmu b’mod sodisfaċenti, ikun xieraq li jiġi offrut il-prospett ta’ intervent 
proporzjonat.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 282
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni tal-leħen u tad-data, inkluż 
SMS (Short Message Service) u MMS 
(Multimedia Messaging Service), b’mod 
partikolari fir-reġjuni periferiċi tal-
Komunità, u għandhom jikkomunikaw ir-
riżultati ta’ dan il-monitoraġġ lill-
Kummissjoni meta din titlob għalihom.

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni tal-leħen u tad-data, inkluż 
SMS (Short Message Service) u MMS 
(Multimedia Messaging Service), b’mod 
partikolari fir-reġjuni periferiċi tal-
Komunità, u l-qagħda partikulari u mhux 
intenzjonata tar-roaming taċ-ċittadini li 
jgħixu u jaħdmu, u tan-negozji li joperaw, 
f’reġjuni li jaqsmu l-fruntieri bejn Stati 
Membri ġirien u fir-reġjuni li jaqsmu l-
fruntieri fi Stati membri ġirien u għandhom 
jikkomunikaw ir-riżultati ta’ dan il-
monitoraġġ lill-Kummissjoni meta din titlob 
għalihom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tariffi tar-roaming ma jħallsuhomx biss il-vjaġġaturi iżda wkoll in-negozji, il-biċċa l-kbira 
intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju, u ċ-ċittadini li joqogħdu, jgħixu jew joperaw fir-reġjuni tal-
fruntieri interni ta’ l-UE. Dawn iħabbtu wiċċhom ma’ tariffa kostanti tar-roaming fuq l-
attivitajiet ta’ kuljum u dan mingħajr ma jivvjaġġaw meta jkunu suġġetti għal roaming mhux 
intenzjonat (i.e. ikunu suġġetti għal operaturi oħra, lil hinn mill-fruntiera, filwaqt li joqogħdu 
f'pajjiżhom. L-aħjar ikun li l-operaturi jaslu għal soluzzjonijiet dwar dan, iżda jekk le, din is-
sitwazzjoni għandha tiġi rimedjata permezz ta' koordinament regolatorju nazzjonali u, fl-
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aħħarnett, permezz tal-Kummissjoni.

Emenda mressqa minn Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 283
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni tal-leħen u tad-data, inkluż 
SMS (Short Message Service) u MMS 
(Multimedia Messaging Service), b’mod 
partikolari fir-reġjuni periferiċi tal-
Komunità, u għandhom jikkomunikaw ir-
riżultati ta’ dan il-monitoraġġ lill-
Kummissjoni meta din titlob għalihom.

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni tal-leħen u tad-dejta, inkluż 
SMS (Short Message Service) u MMS 
(Multimedia Messaging Service), b’mod 
partikolari fir-reġjuni periferiċi tal-
Komunità, u għandhom jikkomunikaw ir-
riżultati ta’ dan il-monitoraġġ lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda mressqa minn Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Emenda 284
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6 A (ġdid)

6a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmoniterjaw it-tariffi medji 
bl-imnut tal-fornituri nazzjonali individwali 
billi jiddividu d-dħul ta’ kull operatur tat-
telefonija mobbli mir-roaming bil-volum
korrispondenti tat-traffiku fuq bażi ta’ sitt 
xhur. Iridu jitqiesu ż-żewġ tipi ta’ 
telefonati, riċevuti u magħmula. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jippubblikaw ir-riżultati 
mingħajr dewmien mhux meħtieġ u b'mod 
li jippermetti lill-klijenti kollha jkollhom 
aċċess faċli għal dak it-tagħrif.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu mitluba jwettqu moniteraġġ bir-reqqa 
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ta’ l-iżviluppi fit-tariffi tar-roaming.

Emenda mressqa minn Erika Mann

Emenda 285
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6 A (ġdid)

6a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmoniterjaw it-tariffi medji 
bl-imnut ta’ fornitur nazzjonali individwali 
billi jiddividu d-dħul ta’ kull operatur tat-
telefonija mobbli mir-roaming bil-volum 
korrispondenti tat-traffiku fuq bażi ta’ sitt 
xhur. Iridu jitqiesu ż-żewġ tipi ta’ 
telefonati, riċevuti u magħmula. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali huma 
obbligati li jippubblikaw ir-riżultati 
mingħajr dewmien mhux meħtieġ u b'mod 
li jippermetti lill-klijenti kollha jkollhom 
aċċess faċli għal dak it-tagħrif.

Or. en

Emenda mressqa minn Miloslav Ransdorf

Emenda 286
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6 A (ġdid)

6a. Fuq il-bażi tar-rapporti ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u wara li tikkunsidra 
l-opinjoni tal-Grupp tar-Regolaturi 
Ewropej, il-Kummissjoni għandha, kull 12-
il xahar minn mindu jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament, tipprovdi lill-Parlament u lill-
Kunsill b’analiżi tal-prezzijiet bl-ingrossa u 
bl-imnut tar-roaming internazzjonali fil-
Komunità. Jekk il-prezzijiet bl-imnut tar-
roaming internazzjonali ma jkunux naqsu 
sostanzjalment wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament il-Kummissjoni għandha, 
filwaqt li taġixxi skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 13(2), tadatta l-fattur tal-
multiplikazzjoni tar-rata tat-terminazzjoni 
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mobbli msemmi fl-Anness I.

Or. en

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 287
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6 A (ġdid)

6a. Fuq il-bażi tar-rapporti ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u wara li tikkunsidra 
l-opinjoni tal-Grupp tar-Regolaturi 
Ewropej, il-Kummissjoni għandha, fi żmien 
12-il xahar minn mindu jidħol fis-seħħ dan 
ir-Regolament, tipprovdi lill-Parlament u 
lill-Kunsill b’analiżi tal-prezzijiet bl-
ingrossa u bl-imnut tar-roaming 
internazzjonali fil-Komunità. Jekk il-
prezzijiet bl-imnut tar-roaming 
internazzjonali ma jkunux naqsu 
sostanzjalment wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament il-Kummissjoni għandha, 
filwaqt li taġixxi skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 13(2a), taġġorna l-fattur tal-
multiplikazzjoni tar-rata tat-terminazzjoni 
mobbli msemmi fl-Anness I.

Or. en

Emenda mressqa minn András Gyürk

Emenda 288
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6A (ġdid)

6a. Fuq il-bażi tar-rapporti ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, il-Kummissjoni 
għandha, fi żmien 12-il xahar minn mindu 
jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament, 
tipprovdi lill-Parlament u lill-Kunsill 
b’analiżi tal-prezzijiet bl-ingrossa u bl-
imnut tar-roaming internazzjonali għas-
servizzi tad-dejta fil-Komunità. Jekk il-
prezzijiet bl-imnut tar-roaming 
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internazzjonali għas-servizzi tad-dejta 
jidher għoli b’mod mhux ġustifikat wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament il-
Kummissjoni għandha tressaq ukoll 
proposta biex dawn il-prezzijiet jiġu 
rregolati fuq il-bażi tar-regolazzjoni tat-
tariffi tar-roaming għall-
komunikazzjonijiet bil-leħen.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

B’riżultat ta’ l-iżvilupp mgħaġġel tat-teknoloġija, l-irwol tas-suq internazzjonali tas-servizzi 
tad-dejta qed isir dejjem iktar importanti. It-trażmissjoni tal-ħoss ibbażata fuq l-Internet (il-
VoiP) qed iġġib bidliet drastiċi fit-telefonija fissa, u qed tiftaħ it-triq għal trażmissjoni orħos 
tal-ħoss. It-tixrid u l-preżenza ta’ netwerks tat-3G u teknoloġiji relatati oħra qed iħallu impatt 
serju fuq is-suq tas-servizzi tal-mowbajl. Fl-interess tal-konsumaturi u tal-garanzija tal-
kompetizzjoni, ikun xieraq li jsir moniteraġġ aktar intensiv tal-proċessi tas-suq, u jekk dawn 
ma jkunux qed jaħdmu b’mod sodisfaċenti, ikun xieraq li jiġi offrut il-prospett ta’ intervent 
proporzjonat.

Emenda mressqa minn Miloslav Ransdorf

Emenda 289
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6 B (ġdid)

6b. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmoniterjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-għoti 
lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ SMS u
ta’ servizzi oħra tal-komunikazzjoni tad-
dejta u għandhom jikkomunikaw ir-
riżultati ta’ dan il-moniteraġġ lill-
Kummissjoni kull sitt xhur wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-regolament fil-forma ta’ 
rapport. Għandu jkun provdut tagħrif 
b’mod separat dwar konsumaturi 
korporattivi, bil-kuntratt jew bi ħlas bil-
quddiem.

Or. en
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Emenda mressqa minn Miloslav Ransdorf

Emenda 290
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6 C (ġdid)

6c. Fuq il-bażi tar-rapporti ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali l-Kummissjoni 
għandha, fi żmien 12-il xahar minn mindu 
jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament, 
tipprovdi lill-Parlament u lill-Kunsill 
b’analiżi tat-tariffi bl-ingrossa u bl-imnut 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni tad-dejta 
tar-roaming internazzjonali fil-Komunità.
Jekk it-tariffi tad-dejta tar-roaming 
internazzjonali ma jkunux naqsu b’mod 
sinifikanti wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tevalwa l-ħtieġa ta’ regolament sabiex 
jitnaqqsu t-tariffi għall-forniment ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjoni tad-dejta tar-
roaming internazzjonali u għandha tressaq 
proposta ġdida fi żmien 3 xhur.

Or. en

Emenda mressqa minn Reino Paasilinna f’isem il-Grupp PSE

Emenda 291
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 8

8. Il-proċeduri ta’ l-arranġament tat-tilwim 
barra l-qorti stabbiliti skond l-Artikolu 34 
tad-Direttiva 2002/22/KE għandhom ikunu 
wkoll disponibbli biex jitrattaw tilwim mhux 
solvut li jinvolvi l-konsumaturi u (jekk 
applikabbli skond il-liġi nazzjonali) utenti 
aħħarin oħrajn inklużi f’dan ir-Regolament.

8. Il-proċeduri ta’ l-arranġament tat-tilwim 
barra l-qorti stabbiliti skond l-Artikolu 34 
tad-Direttiva 2002/22/KE għandhom ikunu 
wkoll disponibbli biex jitrattaw tilwim mhux 
solvut li jinvolvi klijenti roaming li jkunu 
konsumaturi u (jekk applikabbli skond il-
liġi nazzjonali) klijenti roaming oħrajn 
inklużi f’dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Aġġustamenti tekniċi ta' importanza żgħira biex jirriflettu l-fatt li r-Regolament jittratta dwar 
klijenti roaming. 

Emenda mressqa minn Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Emenda 292
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 8 A (ġdid)

8a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħtu bidu għal, u 
jimplimentaw, kampanja pubbliċitarja 
permezz tal-midja tal-massa bħat-TV, ir-
radju, ir-rivisti, il-gazzetti u ċ-ċinema 
madwar il-Komunità kollha sabiex jiġbdu l-
attenzjoni għall-kundizzjonijiet ta’ l-
Ewtrotariffa kif stabbilita fl-artikolu 4 ta’ 
dan ir-Regolament. Ikun xieraq li l-
kampanja tibda mill-ewwel wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun xieraq li l-klijenti tar-roaming ikunu mgħarrfa dwar l-opportunitajiet 
offruti mill-Ewrotariffa.

Emenda mressqa minn Erika Mann

Emenda 293
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 8 A (ġdid)

8a. L-awtoritajiet nazzjonali tar-
regolazzjoni għandhom jagħtu bidu għal, u 
jimplimentaw, kampanja pubbliċitarja 
permezz tal-midja tal-massa bħat-TV, ir-
radju, ir-rivisti, il-gazzetti u ċ-ċinema 
madwar il-Komunità kollha sabiex isaħħu 
l-livell ta’ għarfien dwar il-kundizzjonijiet 
tat-tariffa ta’ l-UE għall-konsumatur kif 
stabbilita fl-artikolu 4 ta’ dan ir-
Regolament. Ikun xieraq li l-kampanja 
tibda mill-ewwel wara d-dħul fis-seħħ ta’
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dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 294
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 8 A (ġdid)

8a. L-awtoritajiet nazzjonali tar-
regolazzjoni għandhom jagħtu bidu għal, u 
jimplimentaw, kampanja pubbliċitarja 
permezz tal-midja tal-massa bħat-TV, ir-
radju, ir-rivisti, il-gazzetti jew iċ-ċinema 
madwar il-Komunità kollha sabiex isaħħu 
l-livell ta’ għarfien dwar il-kundizzjonijiet 
tat-tariffa għall-ħarsien tal-konsumatur kif 
stabbilita fl-artikolu 4 ta’ dan ir-
Regolament. Ikun xieraq li l-kampanja 
tibda mill-ewwel wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda mressqa minn Ján Hudacký

Emenda 295
ARTIKOLU 9

L-Istati Membri għandhom jistipolaw ir-
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-
penali jridu jkunu effettivi, propozjonati u 
disswasivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn sitt xhur 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u 
għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien dwar kull emenda sussegwenti li 
teffetwahom.

L-Istati Membri għandhom jistipolaw ir-
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-
penali jridu jkunu effettivi, propozjonati u 
disswasivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn disa’ 
xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jinnotifikawha 
mingħajr dewmien dwar kull emenda 
sussegwenti li teffetwahom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sistema ġuridika ta’ xi Stati membri (eż. is-Slovakkja, ir-Repubblika Ċeka) ma tippermettix 
li  l-obbligi, f’dal-każ penali, jiġu imposti mil-leġiżlazzjoni sekondarja. Dan jista' jsir biss  
permezz ta' liġijiet regolari li jieħdu diversi xhur biex jgħaddu mill-proċess leġiżlattiv kollu 
minn abbozz ta’ proposta sa l-adozzjoni minn parlament. Il-limitu ta’ żmien minimu 
raġonevoli li jippermetti li dawn il-miżuri jiġu adottati huwa disa’ xhur.

Emenda mressqa minn Erika Mann

Emenda 296
ARTIKOLU 9

L-Istati Membri għandhom jistipolaw ir-
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-
penali jridu jkunu effettivi, propozjonati u 
disswasivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn sitt xhur 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u 
għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien dwar kull emenda sussegwenti li 
teffetwahom.

L-Istati Membri għandhom jistipolaw ir-
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-
penali jridu jkunu effettivi, propozjonati u 
disswasivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn disa’ 
xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jinnotifikawha 
mingħajr dewmien dwar kull emenda 
sussegwenti li teffetwahom.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Għal xi Stati Membri perjodu ta' notifika ta' sitt xhur m'hux biżżejjed.

Emenda mressqa minn Gunnar Hökmark

Emenda 297
ARTIKOLU 10

Rata medja ta’ terminazzjoni mobbli imħassar
1. Ir-rata medja ta’ terminazzjoni mobbli 
għandha tiġi ddeterminata skond il-kriterji 
u l-metodoloġija stipulata fl-Anness II, fuq 
il-bażi ta’ l-informazzjoni kkomunikata 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
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skond il-paragrafi 2 u 4.
2. Kull awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tikkomunika lill-Kummissjoni 
meta mitluba, u fiż-żmien stipulat mill-
Kummissjoni fit-talba tagħha, l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness II.
3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika fil-
Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, fuq 
bażi regolari, ir-rata medja ta’ 
terminazzjoni mobbli ddeterminata skond 
il-paragrafi 1, 2 u 4.
4. Għall-ewwel pubblikazzjoni tar-rata 
medja ta’ terminazzjoni mobbli wara d-
dħul fis-seħħ tar-Regolament, il-
Kummissjoni tista’ tistrieħ fuq l-aktar 
informazzjoni riċenti konsistenti ma’ l-
Anness II li tkun inġabret skond l-Artikolu 
5(2) tad-Direttiva 2002/21/KE fit-twettiq 
tal-kompitu tal-monitoraġġ ta’ l-
implimentazzjoni tal-qafas regolatorju ta’ l-
2002 għall-komunikazzjonijiet elettroniċi.
5. L-impriżi soġġetti għar-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jiżguraw li kull 
bidla għat-tariffi tagħhom li hija meħtieġa 
biex tiżgura l-konformità ma’ l-Artikoli 3, 4 
u 6 tidħol fis-seħħ fi żmien xahrejn minn 
kull pubblikazzjoni skond il-paragrafi 
preċedenti ta’ dan l-Artikolu.
6. L-emendi meħtieġa biex l-Anness II jiġi 
adattat għall-iżviluppi tekniċi jew tas-suq 
għandhom jiġu adotatti mill-Kummissjoni, 
skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
13(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bosta operaturi żgħar li jikkontribwixxu għal iktar kompetizzjoni, għal iktar għażla għall-
konsumatur u għall-iżvilupp ta’ servizzi ġodda u innovattivi fil-qasam tat-telekomunikazzjoni, 
jistgħu jirriskjaw li bil-leġiżlazzjoni proposta tal-Kummissjoni jispiċċaw f’qagħda mhux 
favorevoli. L-istabbiliment ta’ livell massimu tal-prezzijiet jagħti ċertu ħarsien lill-operaturi 
iżgħar.
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Emenda mressqa minn Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Emenda 298
ARTIKOLU 10

Rata medja ta’ terminazzjoni mobbli Imħassar
1. Ir-rata medja ta’ terminazzjoni 
mobbli għandha tiġi ddeterminata skond il-
kriterji u l-metodoloġija stipulata fl-Anness 
II, fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni 
kkomunikata mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali skond il-paragrafi 2 u 4.
2. Kull awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tikkomunika lill-Kummissjoni 
meta mitluba, u fiż-żmien stipulat mill-
Kummissjoni fit-talba tagħha, l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness II.
3. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni 
Ewropea, fuq bażi regolari, ir-rata medja 
ta’ terminazzjoni mobbli ddeterminata 
skond il-paragrafi 1, 2 u 4.
4. Għall-ewwel pubblikazzjoni tar-rata 
medja ta’ terminazzjoni mobbli wara d-
dħul fis-seħħ tar-Regolament, il-
Kummissjoni tista’ tistrieħ fuq l-aktar 
informazzjoni riċenti konsistenti ma’ l-
Anness II li tkun inġabret skond l-Artikolu 
5(2) tad-Direttiva 2002/21/KE fit-twettiq 
tal-kompitu tal-monitoraġġ ta’ l-
implimentazzjoni tal-qafas regolatorju ta’ l-
2002 għall-komunikazzjonijiet elettroniċi.
5. L-impriżi soġġetti għar-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament għandhom jiżguraw li 
kull bidla għat-tariffi tagħhom li hija 
meħtieġa biex tiżgura l-konformità ma’ l-
Artikoli 3, 4 u 6 tidħol fis-seħħ fi żmien 
xahrejn minn kull pubblikazzjoni skond il-
paragrafi preċedenti ta’ dan l-Artikolu.
6. L-emendi meħtieġa biex l-Anness II 
jiġi adattat għall-iżviluppi tekniċi jew tas-
suq għandhom jiġu adotatti mill-
Kummissjoni, skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 13(3).
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta fl-Artikolu 3 biex jiġu stabbiliti l-limiti fissi ta’ fuq għat-tariffi bl-ingrossa 
jagħmel lid-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 10 superfluwi.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 299
ARTIKOLU 10

Rata medja ta’ terminazzjoni mobbli imħassar
1. Ir-rata medja ta’ terminazzjoni mobbli 
għandha tiġi ddeterminata skond il-kriterji 
u l-metodoloġija stipulata fl-Anness II, fuq 
il-bażi ta’ l-informazzjoni kkomunikata 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
skond il-paragrafi 2 u 4.
2. Kull awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tikkomunika lill-Kummissjoni 
meta mitluba, u fiż-żmien stipulat mill-
Kummissjoni fit-talba tagħha, l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness II.
3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika fil-
Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, fuq 
bażi regolari, ir-rata medja ta’ 
terminazzjoni mobbli ddeterminata skond 
il-paragrafi 1, 2 u 4.
4. Għall-ewwel pubblikazzjoni tar-rata 
medja ta’ terminazzjoni mobbli wara d-
dħul fis-seħħ tar-Regolament, il-
Kummissjoni tista’ tistrieħ fuq l-aktar 
informazzjoni riċenti konsistenti ma’ l-
Anness II li tkun inġabret skond l-Artikolu 
5(2) tad-Direttiva 2002/21/KE fit-twettiq 
tal-kompitu tal-monitoraġġ ta’ l-
implimentazzjoni tal-qafas regolatorju ta’ l-
2002 għall-komunikazzjonijiet elettroniċi.
5. L-impriżi soġġetti għar-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jiżguraw li kull 
bidla għat-tariffi tagħhom li hija meħtieġa 
biex tiżgura l-konformità ma’ l-Artikoli 3, 4 
u 6 tidħol fis-seħħ fi żmien xahrejn minn 
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kull pubblikazzjoni skond il-paragrafi 
preċedenti ta’ dan l-Artikolu.
6. L-emendi meħtieġa biex l-Anness II jiġi 
adattat għall-iżviluppi tekniċi jew tas-suq 
għandhom jiġu adotatti mill-Kummissjoni, 
skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
13(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-limiti tat-tariffi huma stabbiliti bil-figuri, m’hemmx il-bżonn li wieħed jagħmel 
xi riferenza għall-kalkolu tat-TTM medja. Din is-sistema hija inqas trasparenti għall-
konsumaturi u se żżid piż amministrattiv inutli fuq l-ARN.

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Emenda 300
ARTIKOLU 10

Rata medja ta’ terminazzjoni mobbli imħassar
1. Ir-rata medja ta’ terminazzjoni 
mobbli għandha tiġi ddeterminata skond il-
kriterji u l-metodoloġija stipulata fl-Anness 
II, fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni 
kkomunikata mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali skond il-paragrafi 2 u 4.
2. Kull awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tikkomunika lill-Kummissjoni 
meta mitluba, u fiż-żmien stipulat mill-
Kummissjoni fit-talba tagħha, l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness II.
3. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni 
Ewropea, fuq bażi regolari, ir-rata medja 
ta’ terminazzjoni mobbli ddeterminata 
skond il-paragrafi 1, 2 u 4.
4. Għall-ewwel pubblikazzjoni tar-rata 
medja ta’ terminazzjoni mobbli wara d-
dħul fis-seħħ tar-Regolament, il-
Kummissjoni tista’ tistrieħ fuq l-aktar 
informazzjoni riċenti konsistenti ma’ l-
Anness II li tkun inġabret skond l-Artikolu 
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5(2) tad-Direttiva 2002/21/KE fit-twettiq 
tal-kompitu tal-monitoraġġ ta’ l-
implimentazzjoni tal-qafas regolatorju ta’ l-
2002 għall-komunikazzjonijiet elettroniċi.
5. L-impriżi soġġetti għar-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament għandhom jiżguraw li 
kull bidla għat-tariffi tagħhom li hija 
meħtieġa biex tiżgura l-konformità ma’ l-
Artikoli 3, 4 u 6 tidħol fis-seħħ fi żmien 
xahrejn minn kull pubblikazzjoni skond il-
paragrafi preċedenti ta’ dan l-Artikolu.
6. L-emendi meħtieġa biex l-Anness II 
jiġi adattat għall-iżviluppi tekniċi jew tas-
suq għandhom jiġu adotatti mill-
Kummissjoni, skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 13(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk il-prezz bl-ingrossa jiġi stabbilit bħala ammont fiss (eż. 36 ċenteżmu euro kull minuta), 
id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 10 jiġu superfluwi.  

Emenda mressqa minn Erika Mann

Emenda 301
ARTIKOLU 10

Rata medja ta’ terminazzjoni mobbli imħassar
1. Ir-rata medja ta’ terminazzjoni mobbli 
għandha tiġi ddeterminata skond il-kriterji 
u l-metodoloġija stipulata fl-Anness II, fuq 
il-bażi ta’ l-informazzjoni kkomunikata 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
skond il-paragrafi 2 u 4.
2. Kull awtorità regolatorja nazzjonali
għandha tikkomunika lill-Kummissjoni 
meta mitluba, u fiż-żmien stipulat mill-
Kummissjoni fit-talba tagħha, l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness II.
3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika fil-
Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, fuq 
bażi regolari, ir-rata medja ta’ 



PE 386.538v03-00 44/49 AM\660182MT.doc

MT

terminazzjoni mobbli ddeterminata skond 
il-paragrafi 1, 2 u 4.
4. Għall-ewwel pubblikazzjoni tar-rata 
medja ta’ terminazzjoni mobbli wara d-
dħul fis-seħħ tar-Regolament, il-
Kummissjoni tista’ tistrieħ fuq l-aktar 
informazzjoni riċenti konsistenti ma’ l-
Anness II li tkun inġabret skond l-Artikolu 
5(2) tad-Direttiva 2002/21/KE fit-twettiq 
tal-kompitu tal-monitoraġġ ta’ l-
implimentazzjoni tal-qafas regolatorju ta’ l-
2002 għall-komunikazzjonijiet elettroniċi.
5. L-impriżi soġġetti għar-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jiżguraw li kull 
bidla għat-tariffi tagħhom li hija meħtieġa 
biex tiżgura l-konformità ma’ l-Artikoli 3, 4 
u 6 tidħol fis-seħħ fi żmien xahrejn minn 
kull pubblikazzjoni skond il-paragrafi 
preċedenti ta’ dan l-Artikolu.
6. L-emendi meħtieġa biex l-Anness II jiġi 
adattat għall-iżviluppi tekniċi jew tas-suq 
għandhom jiġu adotatti mill-Kummissjoni, 
skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
13(3).

Or. en

Emenda mressqa minn Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 302
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 1

1. Ir-rata medja ta’ terminazzjoni mobbli 
għandha tiġi ddeterminata skond il-kriterji u 
l-metodoloġija stipulata fl-Anness II, fuq il-
bażi ta’ l-informazzjoni kkomunikata mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali skond il-
paragrafi 2 u 4.

1. Skond l-artikolu 3, paragrafu 2, ir-rata
medja ta’ terminazzjoni mobbli għandha tiġi 
ddeterminata skond il-kriterji u l-
metodoloġija stipulata fl-Anness II, fuq il-
bażi ta’ l-informazzjoni kkomunikata mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali skond il-
paragrafi 2 u 4.

Or. en
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Emenda mressqa minn Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 303
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 5

5. L-impriżi soġġetti għar-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jiżguraw li kull 
bidla għat-tariffi tagħhom li hija meħtieġa 
biex tiżgura l-konformità ma’ l-Artikoli 3, 4 
u 6 tidħol fis-seħħ fi żmien xahrejn minn 
kull pubblikazzjoni skond il-paragrafi 
preċedenti ta’ dan l-Artikolu.

5. L-impriżi soġġetti għar-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jiżguraw li kull 
bidla għat-tariffi tagħhom li hija meħtieġa 
biex tiżgura l-konformità ma’ l-Artikolu 3 
tidħol fis-seħħ fi żmien xahrejn minn kull 
pubblikazzjoni skond il-paragrafi preċedenti 
ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda mressqa minn Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 304
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 6

6. L-emendi meħtieġa biex l-Anness II jiġi 
adattat għall-iżviluppi tekniċi jew tas-suq 
għandhom jiġu adotatti mill-Kummissjoni, 
skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
13(3).

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 305
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 6

6. L-emendi meħtieġa biex l-Anness II jiġi 
adattat għall-iżviluppi tekniċi jew tas-suq 
għandhom jiġu adotatti mill-Kummissjoni, 
skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
13(3).

6. L-emendi meħtieġa biex l-Anness II jiġi 
adattat għall-iżviluppi tekniċi jew tas-suq 
għandhom jiġu adotatti mill-Kummissjoni, 
skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
13(2a).
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Or. en

Emenda mressqa minn Gunnar Hökmark

Emenda 306
ARTIKOLU 12

Il-Kummissjoni għanda tirrevedi t-tħaddim 
ta’ dan ir-Regolament u tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lil-Kunsill mhux aktar 
minn sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
tar-Regolament. Fir-rapport tagħha, il-
Kummissjoni għandha tinkludi r-raġunament 
tagħha dwar il-ħtieġa kontinwata tar-
regolazzjoni jew il-possibbiltà tar-revoka 
tagħha fid-dawl ta' l-iżviluppi fis-suq u fir-
rigward tal-kompetizzjoni. Għal dan il-għan, 
il-Kummissjoni tista' titlob informazzjoni 
lill-Istati Membri, li għandha tingħata 
mingħajr dewmien żejjed.

Il-Kummissjoni għanda tirrevedi t-tħaddim 
ta’ dan ir-Regolament u tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lil-Kunsill mhux aktar 
minn sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
tar-Regolament. Fir-rapport tagħha, il-
Kummissjoni għandha tinkludi r-raġunament 
tagħha dwar il-ħtieġa kontinwata tar-
regolazzjoni jew il-possibbiltà tar-revoka 
tagħha fid-dawl ta' l-iżviluppi fis-suq u fir-
rigward tal-kompetizzjoni. Għal dan il-għan, 
il-Kummissjoni tista' titlob informazzjoni 
lill-Istati Membri, li għandha tingħata 
mingħajr dewmien żejjed. Dan ir-
regolament jiskadi fi żmien sentejn.

Or. en

Emenda mressqa minn Giles Chichester

Emenda 307
ARTIKOLU 12 A (ġdid)

Artikolu 12a
Dewma tar-Regolament

Dan ir-Regolament jiskadi fi żmien tliet 
snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Din hija miżura għal żmien qasir li jkun xieraq li jkollha data speċifika għall-ikkompletar.
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Emenda mressqa minn Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Emenda 308
ARTIKOLU 12 A (ġdid)

Artikolu 12a
Dan ir-Regolament jiskadi fi żmien tliet 
snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li wieħed jiftakar li strument tar-regolazzjoni tal-prezzijiet jirrappreżenta intervent 
sinifikanti fl-iżvilupp tas-suq, u għalhekk ikun xieraq li jkun hemm limitu ta' żmien għall-
validità ta’ dan ir-regolament. X’aktarx ukoll li fi żmien tliet snin il-prezzijiet se jkunu qagħdu 
f’livell konsiderevolment iktar baxx.

Emenda mressqa minn Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emenda 309
ARTIKOLU 12 A (ġdid)

Artikolu 12a
Dan ir-Regolament jiskadi tliet snin wara li 
jkun daħal fis-seħħ.

Or. es

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ funzjonament b’mod sodisfaċenti li kien hemm tas-suq x’aktarx li ma jdumx ma 
jinstab tarfu. Jekk ma jiġrix hekk, l-UE dejjem se tkun tista' terġa' tindaħal fis-suq.

Emenda mressqa minn Erika Mann

Emenda 310
ARTIKOLU 12, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. Dan ir-Regolament jiskadi fi żmien tliet 
snin.
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Or. xm

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-livell għoli ta’ għarfien pubbliku li diġà jeżisti dwar it-tariffi tar-roaming, l-
isforzi tal-bidu ta’ l-operaturi individwali biex joffru tariffi orħos tar-roaming, u l-miżuri 
proposti hawnhekk, hemm ċans tajjeb li dan ir-regolament jirnexxi malajr. M’hux probabbli li 
l-operaturi sussegwentement jirtiraw il-vantaġġi li jkunu offrew lill-konsumaturi.  

Emenda mressqa minn Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 311
ARTIKOLU 12 A (ġdid)

Artikolu 12a
Klawsola ta’ Estinzjoni

Mhux aktar tard minn tliet snin mid-dħul 
tiegħu fis-seħħ, dan ir-Regolament għandu 
jiġi konfermat skond il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 251 tat-Trattat jew inkella 
jiskadi.

Or. en

Emenda mressqa minn Šarūnas Birutis

Emenda 312
ARTIKOLU 12, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. Dan ir-regolament jiskadi fi żmien tliet 
snin jekk l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni 
tkun pożittiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk is-suq ikun kompetittiv għal kollox fi żmien tliet snin, ma jibqax aktar ħtieġa tar-
Regolament.
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Emenda mressqa minn Werner Langen

Emenda 313
ARTIKOLU 12, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. Għandu japplika biss għal perjodu ta’ 
ħames snin, u wara jiskadi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jagħmel sens li wieħed jillimita l-perjodu tal-validità, sabiex wara ħames snin ikunu jistgħu 
jiġu garantiti l-kompetizzjoni ħielsa u suq intern Ewropew wieħed.


