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Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 31
Premessa 4 a (ġdida)

(4a) Mill-perspettiva regulatorja, 
leġiżlazzjoni relatata mas-servizzi mobbli 
permezz tas-satellita (MSS) adottata qabel 
ir-reviżjoni tal-pakkett dwar it-
telekomunikazzjoni tirriżulta problematika 
u għalhekk għandha tiġi adottata biss 
bħala arranġament strettament 
eċċezzjonali.

Or. en

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 32
Premessa 12
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(12) Barra minn hekk, biex tirnexxi, it-
tnedija ta' dawn is-servizzi teħtieġ il-
koordinazzjoni ta' l-azzjoni regolatorja mill-
Istati Membri. Id-differenzi bejn il-proċeduri 
ta' għażla nazzjonali xorta jistgħu joħolqu t-
tifrik tas-suq intern minħabba l-
implimentazzjoni diverġenti tal-kriterji ta' l-
għażla, fosthom minħabba l-importanza li 
jingħataw kriterji differenti, jew minħabba l-
limiti ta' żmien differenti tal-proċeduri ta' l-
għażla. Dan iwassal għal tilqita ta' applikanti 
differenti li jkun irnexxilhom jiksbu l-
awtorizzazzjoni, iżda dan imur kontra n-
natura pan-Ewropea ta' dawn is-servizzi 
mobbli permezz tas-satellita. L-għażla ta' 
operaturi ta' sistemi mobbli differenti minn 
diversi Stati Membri tista' tirriżulta 
f'sitwazzjonijiet kumplessi ta' interferenzi li 
jagħmlu l-ħsara jew saħansitra tista' tfisser li 
operatur li jkun ġie magħżul ma jitħalliex 
jipprovdi servizz pan-Ewropew, per 
eżempju, meta frekwenzi differenti tar-radju 
jkunu allokati lill-operatur fi Stati Membri 
differenti. Għaldaqstant, l-armonizzazzjoni 
tal-kriterji ta' l-għażla għandha tkun 
ikkompletata bit-twaqqif ta' mekkaniżmu 
komuni ta' l-għażla li jwassal għal għażla 
kkoordinata għall-Istati Membri kollha.

(12) Barra minn hekk, biex tirnexxi, it-
tnedija ta' dawn is-servizzi teħtieġ il-
koordinazzjoni ta' l-azzjoni regolatorja mill-
Istati Membri. Id-differenzi bejn il-proċeduri 
ta' għażla nazzjonali xorta jistgħu joħolqu t-
tifrik tas-suq intern minħabba l-
implimentazzjoni diverġenti tal-kriterji ta' l-
għażla, fosthom minħabba l-importanza li 
jingħataw kriterji differenti, jew minħabba l-
limiti ta' żmien differenti tal-proċeduri ta' l-
għażla. Dan iwassal għal tilqita ta' applikanti 
differenti li jkun irnexxilhom jiksbu l-
awtorizzazzjoni, iżda dan imur kontra n-
natura pan-Ewropea ta' dawn is-servizzi 
mobbli permezz tas-satellita. L-għażla ta' 
operaturi ta' sistemi mobbli differenti minn 
diversi Stati Membri tista' tirriżulta 
f'sitwazzjonijiet kumplessi ta' interferenzi li 
jagħmlu l-ħsara jew saħansitra tista' tfisser li 
operatur li jkun ġie magħżul ma jitħalliex 
jipprovdi servizz pan-Ewropew, per 
eżempju, meta frekwenzi differenti tar-radju 
jkunu allokati lill-operatur fi Stati Membri 
differenti. Għaldaqstant, l-armonizzazzjoni 
tal-kriterji ta' l-għażla għandha tkun 
ikkompletata bit-twaqqif ta' mekkaniżmu 
komuni ta' l-għażla li jwassal għal għażla 
kkoordinata għall-Istati Membri kollha. Fid-
dawl tal-kompetenza ta’ l-Istati Membri 
biex jiżguraw u jippromwovu d-diversità 
kulturali u l-pluraliżmu tal-midja fix-
xandir, għandu jiġi żgurat li l-applikazzjoni 
tal-liġi nazzjonali dwar il-midja u dwar il-
konċentrazzjoni tal-midja permezz tad-
deċiżjoni koordinata ta’ l-għażla tibqa’ 
mhux mittiefsa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test leġiżlattiv għandu juri biċ-ċar li l-kompetenzi ta’ l-Istati Membri rigward l-
applikazzjoni tal-liġi nazzjonali dwar il-midja u dwar il-konċentrazzjoni tal-midja mhux se 
jiġu mittiefsa permezz tad-deċiżjoni ta’ l-għażla.   
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Emenda mressqa minn Anni Podimata

Emenda 33
Artikolu 1, paragrafu 1

1. L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinħoloq proċedura Komunitarja għall-
għażla komuni ta' l-operaturi ta' sistemi 
mobbli permezz tas-satellita kif ukoll li 
jistipula dispożizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni kkoordinata mill-Istati
Membri ta' l-operaturi magħżula biex jużaw 
l-ispektrum tar-radju għat-tħaddim ta' 
sistemi mobbli permezz tas-satellita, sabiex 
jitħaffef l-iżvilupp ta' suq intern kompetittiv 
għas-servizzi mobbli permezz tas-satellita 
fil-Komunità.

1. L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinħoloq proċedura Komunitarja għall-
għażla komuni ta' l-operaturi ta' sistemi 
mobbli permezz tas-satellita kif ukoll li 
jistipula dispożizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni kkoordinata mill-Istati 
Membri kollha ta' l-operaturi magħżula biex 
jużaw l-ispektrum tar-radju għat-tħaddim ta' 
sistemi mobbli permezz tas-satellita, sabiex 
jitħaffef l-iżvilupp ta' suq intern kompetittiv 
għas-servizzi mobbli permezz tas-satellita 
fil-Komunità kollha kemm hi, u sabiex tkun 
żgurata kopertura ġeografika fl-Istati 
Membri kollha.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-natura pan-Ewropea tas-servizzi mobbli permezz tas-satelliti proposti għandha tiġi 
enfasizzata.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 34
Artikolu 1, paragrafu 1

1. L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinħoloq proċedura Komunitarja għall-
għażla komuni ta' l-operaturi ta' sistemi 
mobbli permezz tas-satellita kif ukoll li 
jistipula dispożizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni kkoordinata mill-Istati 
Membri ta' l-operaturi magħżula biex jużaw 
l-ispektrum tar-radju għat-tħaddim ta' 
sistemi mobbli permezz tas-satellita, sabiex 
jitħaffef l-iżvilupp ta' suq intern kompetittiv 
għas-servizzi mobbli permezz tas-satellita 
fil-Komunità.

1. L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinħoloq proċedura Komunitarja għall-
għażla komuni ta' l-operaturi ta' sistemi 
mobbli permezz tas-satellita kif ukoll li 
jistipula dispożizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni kkoordinata mill-Istati 
Membri kollha ta' l-operaturi magħżula biex 
jużaw l-ispektrum tar-radju għat-tħaddim ta' 
sistemi mobbli permezz tas-satellita, sabiex 
jitħaffef l-iżvilupp ta' suq intern kompetittiv 
għas-servizzi mobbli permezz tas-satellita 
fil-Komunità kollha kemm hi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li eventwalment, l-Istati Membri kollha se jagħtu liċenzja. 

Emenda mressqa minn Atanas Paparizov

Emenda 35
Artikolu 1, paragrafu 1

1. L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinħoloq proċedura Komunitarja għall-
għażla komuni ta' l-operaturi ta' sistemi 
mobbli permezz tas-satellita kif ukoll li 
jistipula dispożizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni kkoordinata mill-Istati 
Membri ta' l-operaturi magħżula biex jużaw 
l-ispektrum tar-radju għat-tħaddim ta' 
sistemi mobbli permezz tas-satellita, sabiex 
jitħaffef l-iżvilupp ta' suq intern kompetittiv 
għas-servizzi mobbli permezz tas-satellita 
fil-Komunità.

1. L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinħoloq proċedura Komunitarja għall-
għażla komuni ta' l-operaturi ta' sistemi 
mobbli permezz tas-satellita kif ukoll li 
jistipula dispożizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni kkoordinata mill-Istati 
Membri ta' l-operaturi magħżula biex jużaw 
l-ispektrum tar-radju għat-tħaddim ta' 
sistemi mobbli permezz tas-satellita, sabiex 
jitħaffef l-iżvilupp ta' suq intern kompetittiv 
għas-servizzi mobbli permezz tas-satellita fl-
Istati Membri kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-natura pan-Ewropea tas-servizzi mobbli permezz tas-satelliti proposti għandha tiġi 
enfasizzata b’tali mod li jkun ċar li l-Istati Membri kollha jkunu koperti.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 36
Artikolu 1, paragrafu 3

3. L-operaturi magħżula ta' sistemi mobbli 
permezz tas-satellita għandhom jiġu 
awtorizzati mill-Istati Membri, b'konformità 
mad-dispożizzjonijiet stipulati fit-Titolu III.

3. L-operaturi magħżula ta' sistemi mobbli 
permezz tas-satellita għandhom jiġu 
awtorizzati mill-Istati Membri kollha, 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati 
fit-Titolu III.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba li eventwalment, l-Istati Membri kollha se jagħtu liċenzja. 

Emenda mressqa minn Anni Podimata

Emenda 37
Artikolu 1, paragrafu 3

3. L-operaturi magħżula ta' sistemi mobbli 
permezz tas-satellita għandhom jiġu 
awtorizzati mill-Istati Membri, b'konformità 
mad-dispożizzjonijiet stipulati fit-Titolu III.

3. L-operaturi magħżula ta' sistemi mobbli 
permezz tas-satellita għandhom jiġu 
awtorizzati mill-Istati Membri kollha, 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati 
fit-Titolu III.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-natura pan-Ewropea tas-servizzi mobbli permezz tas-satelliti proposti għandha tiġi 
enfasizzata.

Emenda mressqa minn Anni Podimata

Emenda 38
Artikolu 3, paragrafu 1

1. Il-Kummissjoni għandha torganizza 
proċedura ta' għażla komparattiva sabiex 
tintuża fl-għażla ta' l-operaturi ta' sistemi 
mobbli permezz tas-satellita. B'konformità 
ma' l-Artikolu 10, il-Kummissjoni għandha 
torganizza din il-proċedura bl-għajnuna tal-
Kumitat tal-Komunikazzjonijiet.

1. Il-Kummissjoni għandha torganizza 
proċedura ta' għażla komparattiva sabiex 
tintuża fl-għażla ta' l-operaturi ta' sistemi 
mobbli permezz tas-satellita bil-għan li s-
servizzi jiġu provduti fil-kopertura 
ġeografika ta' l-Istati Membri kollha ta’ l-
Unjoni Ewropea. B'konformità ma' l-
Artikolu 10, il-Kummissjoni għandha 
torganizza din il-proċedura bl-għajnuna tal-
Kumitat tal-Komunikazzjonijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-natura pan-Ewropea tas-servizzi mobbli permezz tas-satelliti proposti għandha tiġi 
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enfasizzata.

Emenda mressqa minn Anni Podimata

Emenda 39
Artikolu 3, paragrafu 2

2. Il-proċedura għandha timmira li ddaħħal 
l-użu tal-medda ta' frekwenza ta' 2 GHz 
mingħajr dewmien żejjed filwaqt li 
tippermetti li l-applikanti jkollhom 
opportunità ġusta u bla diskriminazzjoni 
biex jipparteċipaw fil-proċedura ta' għażla 
komparattiva.

2. Il-proċedura għandha timmira li ddaħħal 
l-użu tal-medda ta' frekwenza ta' 2 GHz 
mingħajr dewmien żejjed filwaqt li 
tippermetti li l-applikanti jkollhom 
opportunità ġusta u bla diskriminazzjoni 
biex jipparteċipaw fil-proċedura ta' għażla 
komparattiva filwaqt li din il-proċedura 
għandha titwettaq b’rispett tal-prinċipji tat-
trasparenza u ta’ l-indipendenza tal-
kandidati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Barra l-kundizzjonjiet ġusti u non-diskriminatorji għall-parteċipazzjoni tal-proċedura ta' l-
għażla komparattiva tal-kandidati, huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-proċedura għandha 
ssir ukoll b'rispett tal-prinċipji tat-trasparenza u ta' l-indipendenza fil-konfront tal-kandidati.

Emenda mressqa minn Jean-Pierre Audy

Emenda 40
Artikolu 3, paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 10(2):

3. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 10(2):

(a) il-meded ta' frekwenza;
(b) l-ammont ta' spektrum li għandu jiġi 
allokat lill-applikanti li jintgħażlu;

(a) l-ammont ta' spektrum li għandu jiġi 
allokat lill-applikanti li jintgħażlu, li
m’għandux ikun ta’ aktar minn 15-il MHz 
mid-dinja lejn l-ispazju u 15-il MHz mill-
ispazju lejn id-dinja allokati lil kwalunkwe 
applikant wieħed;

(c) ir-rekwiżiti ddettaljati tal-proċedura ta' (b) ir-rekwiżiti ddettaljati tal-proċedura ta' 
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għażla komparattiva; għażla komparattiva;
(d) id-dettalji u d-dokumenti li għandhom 
jiġu inklużi fl-applikazzjonijiet;

(c) id-dettalji u d-dokumenti li għandhom 
jiġu inklużi fl-applikazzjonijiet;

(e) il-kundizzjonijiet li taħthom tista' tiġi 
mgħarrfa l-informazzjoni dwar l-
applikazzjonijiet.

(d) il-kundizzjonijiet li taħthom tista' tiġi 
mgħarrfa l-informazzjoni dwar l-
applikazzjonijiet.

Is-sejħa għall-applikazzjonijiet u kwalunkwe 
rekwiżiti ddettaljati li joħorġu minn dan il-
paragrafu ser jiġu ppubblikati fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Is-sejħa għall-applikazzjonijiet u kwalunkwe 
rekwiżiti ddettaljati li joħorġu minn dan il-
paragrafu ser jiġu ppubblikati fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-meded ta’ frekwenza diġà huma definiti fl-Artikolu 1.5. Għaldaqstant, dan il-punt a) mhux 
siewi.

Emenda mressqa minn Atanas Paparizov

Emenda 41
Artikolu 4, paragrafu 1, punt (b)

(b) l-applikazzjonijiet għandhom jindikaw l-
ammont ta' spektrum tar-radju li jintalab u 
għandhom jinkludu  

(b) l-applikazzjonijiet għandhom jindikaw l-
ammont ta' spektrum tar-radju li jintalab u 
għandhom jinkludu 

dikjarazzjonijiet u provi li jikkonċernaw l-
istadji li huma meħtieġa li jintlaħqu u l-
kriterji ta' l-għażla  

(i) dikjarazzjonijiet u provi li jikkonċernaw 
l-istadji li huma meħtieġa li jintlaħqu u l-
kriterji ta' l-għażla  

(ii) impenn min-naħa ta’ l-applikant li 
jipprovdi MSS f’mill-inqas parti mit-
territorju ta’ kull stat Membru sa mill-bidu 
tas-servizz;
(ii) impenn min-naħa ta’ l-applikant li 
jipprovdi MSS f’mill-inqas 80% tat-total ta’ 
l-erja ta’ art ta’ l-Istati Membri sa mill-bidu 
tas-servizz;
(iv) skeda għall-provvista ta’ MSS fit-
territorju kollu ta’ l-Istati Membri kollha u 
għal mill-inqas 50 % tal-popolazzjoni ta’ 
kull Stat Membru.
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kif ukoll kwalunkwe partikularitajiet u 
dokumenti oħra.

(v) kwalunkwe partikularitajiet u dokumenti 
oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-vantaġġi għall-konsumatur u l-kompetittività, il-koperatura pan-Ewropea u s-
servizzi ta’ interess pubbliku huma l-objettivi ewlenin tad-Deċiżjoni għandu jkun hemm xi 
rekwiżiti minimi għall-kontenut ta’ l-applikazzjonijiet li jintefgħu, fejn jintwera b’mod ċar 
jingħad li dawn l-objettivi msemmija qabel ikunu qed jintlaħqu. Ir-rekwiżit dwar 80% ta’ 
kopertura parzjali tat-territorji ta’ l-Istati Membri u ta’ 50 % kopertura tal-popolazzjoni ta’ 
kull Stat Membru partikulari hija mdaħħla sabiex tipprovdi biżżejjed garanzija li l-ebda Stat 
Membru ma jibqa’ l-art.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 42
Artikolu 4, paragrafu 1, punt (b a) (ġdid)

(ba) l-applikazzjonijiet għandhom jinkludu 
wkoll analiżi dettaljata tas-sistema 
proposta, u għal kull Stat Membru, tal-
kwistjonijiet ta’ koordinazzjoni ta’ l-ITU 
fir-rigward ta’ tfigħ ta’ applikazzjonijiet 
għal netwerks ta’ satelliti ppreżentati mill-
ITU minn pajjiżi terzi sad-data tal-
publikazzjoni tas-sejħa għall-
applikazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kandidati jistgħu joffru li jkopru partijiet kbar mit-territorju ta’ l-UE, iżda jekk ma jużawx 
tfigħ ta’ applikazzjoni bi prijorità għolja, jista’ jkun li ma jkunux jistgħu jikkoordinaw ma' 
sistemi ta' stelliti ta' pajjiżi terzi fiz-zona ta' kopertura dikjarata, kollha kemm hi jew inkella 
parti minnha. Għaldaqstant important li jitqiesu biss dawn iz-zoni ta' kopertura fejn il-
kandidati jkollhom ċans kbir li verament jużaw is-servizzi tagħhom skond ir-Regolamenti tar-
Radju ta’ l-ITU. Tinħtieġ analiżi dettaljata sabiex jitqiesu biss dawk it-territorji fejn hemm 
probabilità kbira li s-servizzi jiġu offruti verament.

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
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Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 
Goebbels

Emenda 43
Artikolu 4, paragrafu 1, punt (b a) (ġdid)

(ba) Barra minn hekk, l-applikazzjonijiet 
għandhom jinkludu impenn min-naħa ta’ 
l-applikant li jiżgura li s-sistema proposta 
tipprovdi servizz lil mill-inqas 60 % ta’ l-
erja ta’ art totali ta’ l-Istati Membri li 
jinsabu fl-Ewropa.

Or. en

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Emenda 44
Artikolu 5, paragrafu 1

1. Fi żmien 40 jum tax-xogħol mill-
pubblikazzjoni tal-lista ta' l-applikanti 
ammissibbli, il-Kummissjoni għandha 
teżamina u tiddeċiedi jekk l-applikanti 
jkunux urew il-livell meħtieġ ta' żvilupp 
tekniku u kummerċjali tas-sistemi mobbli 
permezz tas-satellita rispettivi tagħhom. Din 
id-deċiżjoni għandha tkun ibbażata fuq jekk 
intlaħqux għadd ta' stadji meħtieġa li huma 
elenkati fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni. 
Dawn l-istadji għandhom jiġu ddefiniti 
aktar fid-dettall mill-Kummissjoni skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 10(2). 
Matul din il-fażi ta' l-għażla, għandhom 
jitqiesu l-kredibbiltà u l-vijabbiltà tas-sistemi 
mobbli permezz tas-satellita proposti.

1. Fi żmien 40 jum tax-xogħol mill-
pubblikazzjoni tal-lista ta' l-applikanti 
ammissibbli, il-Kummissjoni għandha 
teżamina u tiddeċiedi jekk l-applikanti 
jkunux urew il-livell meħtieġ ta' żvilupp 
tekniku u kummerċjali tas-sistemi mobbli 
permezz tas-satellita rispettivi tagħhom. Din 
il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata fuq it-
twettiq sodisfaċenti ta' l-istadji meħtieġa 
wieħed sa ħamsa fl-Anness ta' din id-
Deċiżjoni. Matul din il-fażi ta' l-għażla, 
għandhom jitqiesu l-kredibbiltà ta’ l-
applikanti u l-vijabbiltà tas-sistemi mobbli 
permezz tas-satellita proposti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kandidati li jipprovdu r-rekwiżiti ta’ l-objettivi għandhom jitħallew jipparteċipaw fl-ewwel 
fażi ta' selezzjoni fuq bażi ġusta u non-diskriminatorja. 

L-istadji meħtieġa wieħed sa ħamsa huma l-passi inizjali ta' investiment f'satelliti, 
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għaldaqstant jagħtu lok lill-awtoritajiet pubbliċi sabiex jivvalutaw l-impenn reali ta' l-
applikanti bi proġetti kredibbli.

Iz-zona inizjali ta’ kopertura tas-servizz tas-sistemi mobbli bis-satellita li huma proposti 
għandha tiġi stipulata fuq livell suffiċjenti, b’hekk issaħħaħ il-kapaċità ta’ kopertura ta’ dawn 
is-sistemi, filwaqt li tiżgura li l-pass inizjali ma jissugrax li jiskoraġġixxi lill-investimenti 
meħtieġa minn operaturi kandidati. 

Emenda mressqa minn Atanas Paparizov

Emenda 45
Artikolu 5, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-applikanti għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti minimi li ġejjin:
(a) kopertura ġeografika pan-Ewropea;
Is-sistema proposta tipprovdi kopertura 
f’mill-inqas 80% ta’ l-erja totali ta’ l-art ta’ 
l-Istati Membri li jkunu jagħmlu parti mill-
Ewropa fi żmien il-bidu tas-servizz;
(b) objettiv tal-politika pubblika: 
Is-sistema proposta tinkludi:

 il-provvista ta’ servizzi vitali ta’ interess 
pubbliku (bħall-protezzjoni pubblika u l-
għajnuna ta’ emerġenza f’każ ta’ diżastru) 
li jikkontribwixxu għall-ħarsien tas-saħħa, 
tas-sikurezza jew tas-sigurtà taċ-ċittadini 
ta’ l-Unjoni,

 il-provvista ta’ servizzi tad-dejta f’żewġ 
direzzjonijiet (interattivi) u veloċi fl-Istati 
Membri li jkollhom penetrazzjoni tal-
broadband li tkun taħt il-medja ta’ l-UE 
kkalkulat skond id-dejta disponibbli mhux 
aktar tard minn 6 xhur qabel is-
sottomissjoni ta’ l-applikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection.
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As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Emenda mressqa minn Anni Podimata

Emenda 46
Artikolu 5, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-applikanti għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti minimi li ġejjin:
(a) il-benefiċċji li joffru għall-kompetittività 
u għall-konsumaturi;
Is-sistema proposta tipprovdi mill-inqas 
tnejn minn dawn li ġejjin: multimidja u 
servizzi tad-dejta f’direzzjoni waħda; 
servizzi tad-dejta interattivi bażiċi tal-vuċi u 
mhux veloċi; servizzi tad-dejta u tal-
multimidja li jkunu f’żewġ direzzjonijiet 
(interattivi) u veloċi;
(b) kopertura ġeografika pan-Ewropea;
L-għan tas-sistema proposta hu li tkun 
żgurata l-provvista ta’ servizzi mobbli bis-
satellita b’kopertura ġeografika ta’ l-Istati 
Membri kollha ta’ l-Unjoni Ewropea. 
Barra minn hekk, is-sistema proposta, 
skond iċ-ċirkostanzi attwali, għandha 
tipprovdi servizzi mobbli permezz tas-
satelliti b’kopertura ġeografika ta’ mill-
inqas 70% tat-territorju ta’ l-Istati Membri 
ta’ l-Unjoni Ewropea fil-mument ta’ meta 
jiġi stabbilit is-servizz, u għandha tieħu l-
impenn li tkopri ġeografikament lill-Istati 
Membri kollha ta’ l-Unjoni Ewropea sa 
mhux aktar tard minn 7 snin minn meta 
jkun ġie stabbilit is-servizz;
(c) għanijiet ta’ interess ġenerali:
Is-sistema proposta tkun tinkludi l-
provvista ta’ wieħed jew aktar servizzi vitali 
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ta’ interess pubbliku (bħall-protezzjoni 
ċivili u l-għajnuna ta’ emerġenza f’każ ta’ 
diżastru) li jikkontribwixxu għall-ħarsien 
tas-saħħa, tas-sikurezza jew tas-sigurtà taċ-
ċittadini ta’ l-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Les critères de sélection minimum doivent  être  inclus au titre de critères de sélection 
pendant la première étape,afin de faire en sorte qu'ils soient atteints même en l'absence d'une 
deuxième étape de sélection, car ils constituent tous des objectifs clés de la décision.Il s'agit 
de la prise en considération des services d'intérêt public,des avantages concurrentiels, des 
intérêts des consommateurs européens ainsi que du respect du droit  pour tous les citoyens de 
l'UE de bénéficier des services mobiles par satellite,sans aucune exception,ni discrimination, 
indépendamment du lieu de leur situation géographique au sein de tous les Etats membres de 
l'UE.C'est pourquoi, il est primordial d'assurer la couverture géographique 
paneuropéenne(100%) dans un délai maximum de 7 ans dès la mise en place du service,tout 
en prenant en considération également la particularité des zones rurales et moins 
developpées ainsi que celle des îles ce qui contribuera ainsi  à leur développement 
économique.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 47
Artikolu 6, paragrafu 1, parti introduttorja

1. Jekk id-domanda totali għall-ispektrum 
tar-radju mitlub mill-applikanti eliġibbli 
indikat fl-ewwel fażi ta' l-għażla tkun akbar 
mill-ammont ta' spektrum tar-radju 
disponibbli, kif identifikat mill-Artikolu 
3(3), il-Kummissjoni għandha tagħżel l-
applikanti eliġibbli skond dawn il-kriterji:

1. Jekk id-domanda totali għall-ispektrum 
tar-radju mitlub mill-applikanti eliġibbli 
indikat fl-ewwel fażi ta' l-għażla tkun akbar 
mill-ammont ta' spektrum tar-radju
disponibbli, kif identifikat mill-Artikolu 
3(3), il-Kummissjoni għandha tagħżel l-
applikanti eliġibbli skond dawn il-kriterji 
filwaqt li tqis, inter alia, l-informazzjoni 
inizjali pprovduta mill-kandidat skond 
Artikolu 4(1)(ba):

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kandidati jistgħu joffru li jkopru partijiet kbar mit-territorju ta’ l-UE, iżda jekk ma 
jagħmlux użu minn tfigħ ta’ applikazzjonijiet bi prijorità kbira, jista’ jkun li ma jkunux jistgħu 
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jikkoordinaw ma' sistemi ta' satelliti ta' pajjiżi terzi fiz-zona ta' kopertura dikjarata, kollha 
kemm hi jew inkella parti minnha. Għaldaqstant important li jitqiesu biss dawn iz-zoni ta' 
kopertura fejn il-kandidati jkollhom ċans kbir li verament jużaw is-servizzi tagħhom skond ir-
Regolamenti tar-Radju ta’ l-ITU. Tinħtieġ analiżi dettaljata sabiex jitqiesu biss dawk it-
territorji fejn hemm probabilità kbira li s-servizzi jiġu offruti verament.

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 48
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (a)

a) il-benefiċċji li joffru għall-kompetittività 
u għall-konsumaturi;

a) il-benefiċċji li joffru għall-kompetittività 
u għall-konsumaturi, pereżempju għall-
kompetizzjoni rigward l-infrastruttura u l-
aċċess miftuħ u ugwali għall-pjattaformi; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-deċiżjoni ta’ l-għażla jridu jitqiesu wkoll kriterji bħall-ħarsien u l-promozzjoni tad-
diversità kulturali kif ukoll tal-pluraliżmu tal-midja.  

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 49
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (b)

(b) l-effiċjenza ta' l-ispektrum; b) l-effiċjenza ta' l-ispektrum (peżatura ta’ 
20%):
Il-kriterju jirrigwarda l-effiċjenza ta’ l-
ispektrum tas-sistema proposta mill-
applikant. Il-kriterju jikkonsisti f’żewġ 
sotto-kriterji:

 l-ammont totali ta’ spektrum meħtieġ 
sabiex jinkiseb il-livell ta' servizz li għandu 
jiġi provdut, mil-lat ta’ l-għadd ta’ utenti u 
taz-zona moqdija, kif ukoll mil-lat ta’ l-
importanza tas-servizz li se jiġi provdut 
għas-sikurezza pubblika, il-kwalità, l-
affidabilità u n-nefqa tas-servizz li se jiġi 
provdut;
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 il-kapaċità tad-dejta stream;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatturi kritiċi msemmija hawn fuq jeħtieġ li jitqiesu sabiex ikun żgurat l-użu effiċjenti u 
bilanċjat ta’ l-ispektrum għal tipi differenti ta’ servizzi (multimidja, servizzi ta’ sikurezza 
pubblika eċċ).

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Emenda 50
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (b)

(b) l-effiċjenza ta' l-ispektrum; (b) l-effiċjenza ta' l-ispektrum (peżatura ta’ 
20%):
Il-kriterju jirrigwarda l-effiċjenza tas-
sistema proposta mill-applikant.  Il-kriterju 
jikkonsisti f’żewġ sotto-kriterji:

 l-għadd totali ta’ spektrum meħtieġ u l-
għadd ta’ utenti potenzjali;

 il-kapaċità tad-dejta stream;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb effiċjenza ta’ l-ispektrum, hu importanti li jiġi kkalkulat il-proporzjon bejn l-
ispektrum meħtieġ għal sistema partikulari u r-riżultat mistenni. In-numru ta’ abbonati jew 
utenti potenzjali huwa oġġettivament kwantifikabbli u huwa l-aktar parametru newtrali sabiex 
jitkejjel ir-riżultat mistenni għall-effiċjenza ta’ l-ispektrum.

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 51
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (d)

d) l-għanijiet tal-politika pubblika. d) l-għanijiet tal-politika pubblika, fosthom 
il-promozzjoni ta’ għanijiet fl-interess 
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komuni bħall-ħarsien u l-promozzjoni tad-
diversità kulturali kif ukoll il-pluraliżmu 
tal-midja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-deċiżjoni ta’ l-għażla jridu jitqiesu wkoll kriterji bħall-ħarsien u l-promozzjoni tad-
diversità kulturali kif ukoll tal-pluraliżmu tal-midja.  

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 52
Artikolu 6 paragrafu 1, ittra (c)

(c) il-kopertura ġeografika pan-Ewropea; (c) kopertura ġeografika pan-Ewropea
(peżatura ta’ 40%):
Il-kriterju jirrigwarda l-erja ġeografika li 
jiġu provduti lilha servizzi permezz tas-
sistema proposta mill-applikant. Il-kriterju 
jikkonsisti fi tliet sotto-kriterji:

 kopertura ta’ l-Istati Membri kollha;

 il-provvista tas-servizz f’kull Stat 
Membru għal mill-inqas 50% tal-
popolazzjoni u mill-inqas 60% ta’ l-erja ta’ 
art;

 il-grad ta’ kopertura ġeografika (degree 
of geographical coverage - DGC ) ta' l-erja 
totali ta’ l-art ta’ l-Istati Membri li jinsabu 
fl-Ewropa fil-ħin ta’ meta jibdew is-servizzi, 
meta l-limitu massimu huwa 80% DGC;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri kollha għandhom ikunu koperti bl-MSS, peress li l-MSS jista’ jkollhom irwol 
importanti biex iċekknu l-qasma diġitali mil-lat ġeografiku (inklużi nħawi rurali u remoti) fl-
UE kollha kemm hi, u skond l-operaturi, kopertura effettiva pan-Ewropea hija teknikament 
fattibbli. It-tisħiħ tas-suq intern u l-kontribut lejn koeżjoni territorjali huma vitali. Iz-zona ta’ 
kopertura proposta li tiġi provduta minn applikant hija għaldaqstant karatteristika importanti 
li għandha titqies b’mod xieraq waqt il-proċedura ta’ l-għażla.
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Emenda mressqa minn Atanas Paparizov

Emenda 53
Artikolu 6 paragrafu 1, ittra (c)

(c) il-kopertura ġeografika pan-Ewropea; (c) kopertura ġeografika pan-Ewropea
(peżatura ta’ 40%):
Dan il-kriterju jirrigwarda l-erja 
ġeografika li ser tiġi provduta b’servizzi 
permezz tas-sistema proposta mill-
applikant, jiġifieri d-DGC ta’ l-erja ta’ art 
totali ta’ l-Istati Membri li jinsabu fl-
Ewropa fi żmien il-bidu tas-servizzi, filwaqt 
li l-limitu massimu hu 90% tad-DGC.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tieni fażi tal-proċedura ta’ l-għażla hija organizzata jekk it-talba għall-iżvilupp ta’ MSS 
teċċedi l-ispektrum disponibbli. F’dan ir-rigward, għandhom jiġi introdotti rekwiżiti ogħla 
għall-operaturi prospettivi ta' l-MSS, sabiex jiggarantixxu l-interessi taċ-ċittadini ta' l-UE sa 
l-ogħla grad.

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Emenda 54
Artikolu 6 paragrafu 1, ittra (c)

(c) il-kopertura ġeografika pan-Ewropea; (c) il-kopertura ġeografika pan-UE
(peżatura ta’ 40%):
Il-kriterju jirrigwarda l-erja ġeografika li 
tiġi provduta b’servizzi permezz tas-sistema 
proposta mill-applikant. Il-kriterju 
jikkonsisti f’żewġ sotto-kriterji:

 l-għadd ta’ Stati Membri li fihom 50% 
tal-popolazzjoni tkun fl-erja li tiġi provduta 
b’servizzi;

 il-grad ta’ DGC ta' l-erja totali ta’ art ta’ 
l-Istati Membri li jinsabu fl-Ewropa fil-ħin 
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ta’ meta jibdew is-servizzi, filwaqt li l-
objettiv ikun li maż-żmien tiġi provduta 
kopertura pan-Ewropea;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kopertura hi wieħed mill-vantaġġi ewlenin ta’ sistemi ta’ satelliti terrestri ibridi meta 
mqabbla ma’ sistemi purament terrestri. Sabiex ikun żgurat għadd massimu ta’ ċittadini 
Ewropej li jibbenefikaw minn servizzi mobbli permezz tas-satelliti, huwa importanti li l-
kriterji tal-kopertura jingħataw peżatura sinjifikanti [40%].

Il-proċedura ta’ l-għażla għandha tkun imsejsa fuq il-kriterji proposti fosthom kopertura 
ġeografika pan-UE, biex b’hekk ikun żgurat li l-kandidati jippreżentaw l-aħjar kopertura 
possibbli.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 55
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (d)

(d) l-għanijiet tal-politika pubblika. (d) l-għanijiet tal-politika pubblika (20%):
Dan il-kriterju jirrigwarda l-grad ta’ 
kontribut li tagħti s-sistema proposta mill-
applikant għall-kisba ta’ ċerti objettivi tal-
politika pubblika li ma jkunux indirizzati 
mill-kriterji stipulati fil-punti (a) sa (c). Il-
kriterju jikkonsisti fi tliet sotto-kriterji:

 il-provvista ta’ servizzi vitali ta’ interess 
pubbliku (bħall-protezzjoni pubblika u l-
għajnuna ta’ emerġenza f’każ ta’ diżastru) 
li jikkontribwixxu għall-ħarsien tas-saħħa, 
tas-sikurezza jew tas-sigurtà taċ-ċittadini 
ta’ l-Unjoni;

 l-integrità u s-sigurtà tas-sistema;

 il-ħila tas-sistema proposta li ċċekken il-
qasma diġitali bejn ir-reġjuni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-MSS jista’ jkollhom irwol importanti sabiex iċekknu l-qasma diġitali f'termini ġeografiċi 
(inklużi z-zoni rurali u remoti), isaħħu s-suq intern u jagħtu kontribut għall-koeżjoni 
territorjali.

Emenda mressqa minn Atanas Paparizov

Emenda 56
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (d)

(d) l-għanijiet tal-politika pubblika. (d) l-għanijiet tal-politika pubblika (20%):
Dan il-kriterju jirrigwarda l-grad ta’ 
kontribut li tagħti s-sistema proposta mill-
applikant għall-kisba ta’ ċerti objettivi tal-
politika pubblika li ma jkunux indirizzati 
mill-kriterji stipulati fil-punti (a) sa (c). Il-
kriterju jikkonsisti fi tliet sotto-kriterji:

 il-provvista ta’ servizzi vitali ta’ interess 
pubbliku (bħall-protezzjoni pubblika u l-
għajnuna ta’ emerġenza f’każ ta’ diżastru) 
li jikkontribwixxu għall-ħarsien tas-saħħa, 
tas-sikurezza jew tas-sigurtà taċ-ċittadini 
ta’ l-Unjoni;

 il-provvista ta’ servizzi tad-dejta li jkunu 
f’żewġ direzzjonijiet (interattivi) u veloċi fl-
Istati Membri li jkollhom penetrazzjoni tal-
broadband li tkun taħt il-medja ta’ l-UE 
kkalkulat skond id-dejta disponibbli mhux 
aktar tard minn 6 xhur qabel is-
sottomissjoni ta’ l-applikazzjoni 

 l-integrità u s-sigurtà tas-sistema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection. 

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 



AM\708042MT.doc 19/23 PE400.683v02-00

MT

technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Emenda mressqa minn Atanas Paparizov

Emenda 57
Artikolu 7, paragrafu 1

1. L-Istati Membri li jkunu ser jiġu koperti 
mis-sistema ta' l-applikant magħżul
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom jagħtu lil dan l-
applikant kwalunkwe dritt għall-użu tal-
frekwenza tar-radju speċifika identifikata 
fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni adottata 
skond l-Artikolu 5(2) u l-Artikolu 6(3) u 
kwalunkwe awtorizzazzjoni neċessarja għat-
tħaddim ta' sistema mobbli permezz tas-
satellita. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi l-limitu ta' żmien li 
fih għandhom jingħataw id-drittijiet u l-
awtorizzazzjonijiet.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom jagħtu lill-
applikant magħżul kwalunkwe dritt għall-
użu tal-frekwenza tar-radju speċifika 
identifikata fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
adottata skond l-Artikolu 5(2) u l-
Artikolu 6(3) u kwalunkwe 
awtorizzazzjonijiet permezz tal-liġi 
nazzjonali tagħhom li tkun neċessarja għat-
tħaddim ta' sistema mobbli permezz tas-
satellita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-liġi nazzjonali ta’ wħud mill-Istati Membri ma tirrikjedix il-ħruġ ta’ 
awtorizzazzjonijiet għat-tħaddim ta’ sistemi mobbli permezz tas-satelliti, dawn m’għandhomx 
jiġu mitluba jagħmlu dan, għax dan joħloq piż amministrattiv addizzjonali.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 58
Artikolu 7, paragrafu 1

1. L-Istati Membri li jkunu ser jiġu koperti 
mis-sistema ta' l-applikant magħżul
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom jagħtu lil dan l-
applikant kwalunkwe dritt għall-użu tal-

1. L-Istati Membri kollha għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom jagħtu lil kull applikant magħżul, 
kwalunkwe dritt għall-użu tal-frekwenza tar-
radju speċifika identifikata fid-deċiżjoni tal-



PE400.683v02-00 20/23 AM\708042MT.doc

MT

frekwenza tar-radju speċifika identifikata 
fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni adottata 
skond l-Artikolu 5(2) u l-Artikolu 6(3) u 
kwalunkwe awtorizzazzjoni neċessarja għat-
tħaddim ta' sistema mobbli permezz tas-
satellita. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi l-limitu ta' żmien li fih 
għandhom jingħataw id-drittijiet u l-
awtorizzazzjonijiet.

Kummissjoni adottata skond l-Artikolu 5(2) 
u l-Artikolu 6(3) u kwalunkwe 
awtorizzazzjoni neċessarja għat-tħaddim ta' 
sistema mobbli permezz tas-satellita. Id-
deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-limitu ta' żmien li fih 
għandhom jingħataw id-drittijiet u l-
awtorizzazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li eventwalment, l-Istati Membri kollha se jagħtu liċenzja. 

Emenda mressqa minn Mary Honeyball

Emenda 59
Artikolu 7, paragrafu 2, punt (b)

(b) l-applikanti għandhom jilħqu l-istadji 
meħtieġa minnhom u indikati fl-Anness ta' 
din id-Deċiżjoni sad-dati ta' skadenza 
definiti mill-Kummissjoni skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 10(2);

(b) l-applikanti għandhom jilħqu l-istadji 
meħtieġa sitta sa disgħa stipulati fl-Anness 
ta' din id-Deċiżjoni fi żmien 22 xahar mid-
deċiżjoni dwar l-għażla ta’ l-applikanti; fin-
nuqqas ta’ l-ilħuq ta’ dawn l-istadji 
meħtieġa f’dan iż-żmien, il-Kummissjoni 
tkun tista’ tirtira l-awtorizzazzjoni u tagħżel 
applikant ieħor skond il-proċedura 
msemmija f’Titolu II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispektrum huwa skars u għandu jkun allokat malajr lil applikant ieħor jekk l-applikant 
oriġinali ma jkunx jista' jużah. Jekk applikant ifalli jew ma jkunx jista’ jniedi satellita u 
jipprovdi servizz kummerċjali, huwa importanti ħafna li l-ispektrum ikun jista’ jiġi allokat 
mill-ġdid lil fornitur ieħor malajr sabiex jitgawda użu massimu ta’ l-ispektrum.
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Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 60
Artikolu 7, paragrafu 2, punt (d)

(d) l-applikanti għandhom jagħtu rapport 
annwali lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-
Istati Membri, li jispjega ċar l-istadju ta' 
żvilupp tas-sistema mobbli permezz tas-
satellita tagħhom;

(d) l-applikanti għandhom jagħtu rapport 
annwali lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-
Istati Membri kollha, li jispjega ċar l-istadju 
ta' żvilupp tas-sistema mobbli permezz tas-
satellita tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li eventwalment, l-Istati Membri kollha se jagħtu liċenzja. 

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert 

Goebbels

Emenda 61
Artikolu 7, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-Istati Membri huma ħielsa li jagħtu 
d-drittijiet ta’ l-użu tas-sotto-meded ta’ 
frekwenza konċernati għaż-żmien u 
sakemm dawn ma jkunux fiz-zona tas-
servizz ta’ l-applikanti magħżula, skond id-
Deċiżjoni 2007/98/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sakemm parti mill-ispektrum ma jintużax mill-applikanti magħżula fi Stat Membru 
partikulari, dan ta’ l-aħħar għandu jkun f’pożizzjoni li jtejjeb l-użu ta’ l-ispektrum billi 
jippermetti s-servizzi ta’ kandidati oħra. 

Emenda mressqa minn Mary Honeyball

Emenda 62
Artikolu 9, paragrafu 3 a (ġdid)



PE400.683v02-00 22/23 AM\708042MT.doc

MT

3a. Jekk applikant ifalli jew għal xi raġuni 
oħra ma jkunx jista’ jissodisfa l-
kundizzjonijiet stipulati f’Artikolu 7(2), u 
ma jkunx jista’ juri pjan vijabbli biex 
jissodisfa dawn i-kundizzjonijiet fi żmien 30 
jum, il-Kummissjoni tista’ tirtira l-
awtorizzazzjoni tagħha u għandha tagħtiha 
lil applikant ieħor skond it-Titolu II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura għall-ittrattar tan-nuqqas ta’ operatur ta’ MSS trid titjieb. Fil-każ li operatur 
jonqos milli jniedi s-servizzi, il-proċeduri għall-allokar mill-ġdid ta’ l-ispektrum għandhom 
jiġi mtejba. L-ispektrum huwa skars u għandu jiġi allokat mill-ġdid lil applikant ieħor jekk l-
applikant oriġinali ma jkunx jista’ jużah.

Emenda mressqa minn Mary Honeyball

Emenda 63
Artikolu 9, paragrafu 3 b (ġdid)

3b. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
proposta ta’ kwalunkwe merger jew 
takeover ta’ applikant minn applikant ieħor 
fejn dan jirriżulta f’aktar minn 15MHz 
mid-dinja lejn l-ispazju (upstream) u 
15MHz mill-ispazju lejn id-dinja 
(downstream) li jiġi assenjat lill-operatur 
ikkumbinat. Il-Kummissjoni għandha 
tillimita l-awtorizzazzjoni għal operatur 
(merged) wieħed għal 15MHz upstream u 
15MHz downstream fejn l-għotja ta’ 
awtorizzazzjoni aktar estensiva tkun se 
tnaqqas il-kompetizzjoni b’mod sinjifikanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi promossa l-kompetizzjoni għandhom jiġi magħżula u miżmuma diversi operaturi. 
Il-Kummissjoni għandha tinvestiga kwalunkwe mergers jew takeovers sussegwenti bejn l-
applikanti wara li tkun ngħatat l-awtorizzazzjoni. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni għandha 
tkun tista’ tirtira l-awtorizzazzjoni jekk merger jew takeover ikun anti-kompetittiv. B'hekk jiġi 
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evitat li applikant wieħed isir l-operatur waħdieni ta' MSS. Din l-emendi timxi ma' l-Emenda 
4 tar-Rapporteur.

Emenda mressqa minn Mary Honeyball

Emenda 64
Anness, L-Istadji Diversi, punt 3

3. It-tlestija ta' l-Eżaminazzjoni Kritika tad-
Disinn

3. It-tlestija ta' l-Eżaminazzjoni Kritika tad-
Disinn

L-Eżaminazzjoni Kritika tad-Disinn hi l-
fażi fil-proċess ta’ l-implimentazzjoni ta’ 
vetturi spazjali li fiha tispiċċa l-fażi tad-
disinn u ta’ l-iżvilupp, u tibda l-fażi tal-
manifattura.
L-applikant għandu jipprovdi evidenza ċara 
tat-tlestija, sa mhux aktar tard minn 90 jum 
wara s-sottomissjoni ta’ l-applikazzjoni, ta’ 
l-Eżaminazzjoni Kritika tad-Disinn skond l-
istadji tal-kostruzzjoni indikati fil-ftehim 
dwar il-manifattura tas-satelliti. Id-
dokument relevanti għandu jiġi ffirmat 
mill-kumpanija li timmanifattura s-satelliti, 
u għandu jindika d-data tat-tlestija ta’ l-
Eżaminazzjoni Kritika tad-Disinn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Eżaminazzjoni Kritika tad-Disinn tirrikjedi ammont sostanzjali ta' xogħol. Applikanti ġodda 
li attwalment m'għandhomx ftehimiet dwar manifattura ta' satelliti jridu jinvestu ammonti ta’ 
flus konsiderevoli sabiex iwettqu dan il-proċess. B’mod realistiku, il-proċess ta’ CDR ma' 
jistax jibda qabel ma jkun sar ftehim dwar id-Deċiżjoni MSS. Tipikament, proċess ta’ CDR 
jieħu sitt xhur biex jitlesta mill-bidu ta’ kuntratt bejn l-operatur ta' sistema u l-manifattur tas-
satellita.
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