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Emenda 23
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-iżvilupp ta’ soċjetà ta’ l-
informazzjoni li tkun effiċjenti u li tkun 
tinsab kullimkien jeħtieġ il-provvediment 
universali tat-teknolġija tal-broadband u 
ta-teknoloġija mingħajr fili, ħaġa li 
teħtieġ aktar appoġġ fil-livell ta’ l-Istati 
Membri u fil-livell Komunitarju.  
Għalhekk il-Kummissjoni, meta 
tiddefinixxi mill-ġdid is-servizz universali 
dalwaqt, għandha tipproponi li l-internet 
tal-broadband ikun inkluż fi ħdan l-iskop 
tas-servizzi universali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta’ soċjetà ta’ l-informazzjoni li tkun effiċjenti u li tkun tinsab kullimkien jitlob il-
provvediment universali tat-teknoloġija tal-broadband u ta’ mingħajr fili.

Emenda 24
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-fornituri tas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi għandhom 
jiżguraw li l-klijenti tagħhom ikunu 
infurmati kif xieraq dwar jekk l-aċċess 
għas-servizzi ta’ emerġenza hux ipprovdut 
jew le, u li jingħataw informazzjoni ċara u 
trasparenti fil-kuntratt tal-klijenti inizjali u 
f’intervalli regolari wara dan il-kuntratt, 
pereżempju bħala parti mill-informazzjoni 

(12) Il-fornituri tas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi għandhom 
jiżguraw li l-klijenti tagħhom ikunu 
infurmati kif xieraq dwar jekk l-aċċess 
għas-servizzi ta’ emerġenza hux ipprovdut 
jew le, u li jingħataw informazzjoni ċara u 
trasparenti fil-kuntratt tal-klijenti inizjali u 
f’intervalli regolari wara dan il-kuntratt, 
pereżempju bħala parti mill-informazzjoni 
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li tidher mal-kont. Il-klijenti għandhom 
ukoll jinżammu infurmati tajjeb dwar 
x’azzjonijiet jista’ jieħu fornitur ta’ servizz 
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi biex 
jilqa’ kontra theddid ta’ sigurtà biex 
jirreaġixxi għal inċident ta’ sigurtà jew 
integrità, minħabba li azzjonijiet bħal dawn 
jista’ jkollhom impatt dirett jew indirett fuq 
id-dejta, il-privatezza tal-klijent jew fuq 
aspetti oħra tas-servizz ipprovdut.

li tidher mal-kont. Bl-istess mod, fejn ma 
tkunx adottata sistema fejn wieħed jista’ 
jagħżel li jitħalla barra (sistema ta’ “opt-
out”) fi Stat Membru partikulari, il-
klijenti, bil-għan li jkunu żgurati servizzi 
tad-direttorju komprensivi, għandhom 
għall-anqas ikunu mgħarrfa kif jixraq 
dwar id-dritt tagħhom li jkunu inklużi fil-
bażijiet tad-dejta tad-direttorju u 
jingħataw opportunità effettiva biex 
jeżeritaw dak id-dritt kemm fil-bidu u 
kemm matul ir-relazzjoni kuntrattwali. 
Għalhekk, il-klijenti għandhom jiġu 
mistoqsija espressament fil-mument meta 
jkunu qed jitolbu servizz, u f’intervalli 
regolari minn dak il-mument ’il-quddiem, 
jekk jixtiqux li tagħrif relevanti jiġi inkluż 
fil-bażijiet tad-dejta tad-direttorju u 
b’liema mod. Peress li hemm disponibbli 
mekkaniżmi biex it-tagħrif jiġi mdaħħal 
fil-bażi tad-dejta tad-direttarju mingħajr 
ma jitħalla li dak it-tagħrif jiġi żvelat lill-
utenti tas-servizzi tad-direttorju u b’hekk 
ikunu qed jiffaċilitaw aktar servizzi tad-
direttorju komprensivi mingħajr ma 
jikkompromettu l-privatezza, il-klijenti 
għandhom ikunu offruti din l-għażla 
wkoll mill-operaturi ta’ l-aċċess. Il-klijenti 
għandhom ukoll jinżammu infurmati tajjeb 
dwar x’azzjonijiet jista’ jieħu fornitur ta’ 
servizz ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
biex jilqa’ kontra theddid ta’ sigurtà biex 
jirreaġixxi għal inċident ta’ sigurtà jew 
integrità, minħabba li azzjonijiet bħal dawn 
jista’ jkollhom impatt dirett jew indirett fuq 
id-dejta, il-privatezza tal-klijent jew fuq 
aspetti oħra tas-servizz ipprovdut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tat-Tiftix fid-Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u għall-utenti 
xjuħ u għall-utenti b’mod ġenerali (kif inhu magħruf mid-Direttiva tas-Servizzi Universali). 
Jeħtieġ li jitlestew mekkaniżmi li jkunu jiggarantixxu li jkun eżerċitat id-dritt ta’ l-utenti 
finalija li jkunu inklużi fil-bażijiet tad-dejta tad-direttorju b’dawn il-modi u b’hekk ikun 
żgurat li s-servizzi tad-direttorju jkunu komprensivi skond il-Premessa 11 tad-Direttiva tas-
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Servizzi Universali.

Emenda 25
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Suq kompetittiv għandu jiżgura li l-
utenti finali jkunu jistgħu jaċċessaw u 
jiddistribwixxu kwalunkwe kontenut legali 
u jużaw kwalunkwe applikazzjonijiet u/jew 
servizzi legali skond l-għażla tagħhom, kif 
stipulat fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 
2002/21/KE. Meta titqies l-importanza li 
dejjem qed tikber tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi għall-konsumaturi u l-impriżi, l-
utenti fi kwalunkwe każ għandhom ikunu 
infurmati b’mod sħiħ dwar kull 
restrizzjonijiet u/jew limitazzjonijiet 
imposti fuq l-użu tas-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi mill-fornitur 
tas-servizz u/jew tan-netwerk. Meta jkun 
jeżisti nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jużaw ir-rimedji disponibbli 
lilhom fid-Direttiva 2002/19/KE biex 
jiżguraw li l-aċċess ta’ l-utenti għal tipi 
partikolari ta’ kontenut jew 
applikazzjonijiet ma jkunx ristretti
mingħajr raġuni.

(14) Suq kompetittiv għandu jiżgura li l-
utenti finali jkunu jistgħu jaċċessaw u 
jiddistribwixxu kwalunkwe kontenut legali 
u jużaw kwalunkwe applikazzjonijiet u/jew 
servizzi legali skond l-għażla tagħhom, kif 
stipulat fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 
2002/21/KE. Meta titqies l-importanza li 
dejjem qed tikber tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi għall-konsumaturi u l-impriżi, l-
utenti fi kwalunkwe każ għandhom ikunu 
infurmati b’mod sħiħ dwar kull 
restrizzjonijiet u/jew limitazzjonijiet 
imposti fuq l-użu tas-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi mill-fornitur 
tas-servizz u/jew tan-netwerk. Meta jkun 
jeżisti nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jużaw ir-rimedji disponibbli 
lilhom fid-Direttiva 2002/19/KE biex 
jiżguraw li l-aċċess ta’ l-utenti għal tipi 
partikolari ta’ kontenut, servizzi jew 
applikazzjonijiet ma jkunx ristrett
mingħajr raġuni u, pereżempju, li jkunu 
indirizzati dawk it-termini ta’ l-aċċess bl-
ingrossa li ma jkunux raġonevoli..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent operaturi ta’ l-aċċess li m’humiex regolati qed jitolbu prezzijiet eċċessivi biex 
iqabbdu sejħiet għal tiftix fid-direttorju u barra minn hekk ma jħallux lill-fornituri tat-tiftix 
fid-direttorju jistipulaw il-prezzijiet bl-imnut tagħhom stess (ara, pereżempju, il-paġna 41 tar-
Rakkomandazzjoni l-ġdida tas-Swieq li ħarġet il-Kummissjoni). Dawn il-problemi jeħtieġ li 
jiġu indirizzati sabiex l-utenti finalija jkunu jistgħu jirċievu l-benefiċċji sħaħ tal-kompetizzjoni 
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fis-servizzi tat-tiftix fid-direttorju u biex tkun tista’ titneħħa għal kollox ir-regolamentazzjoni 
tal-bejgħ bl-imnut (USO).

Emenda 26
Renato Brunetta

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-disponibbiltà ta’ tariffi trasparenti, 
aġġornati u komparabbli hija l-element 
ewlieni għall-konsumaturi fi swieq 
kompetittivi b’diversi fornituri joffru s-
servizzi. Il-konsumaturi tas-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi għandhom 
ikunu jistgħu jqabblu faċilment il-prezzijiet 
ta’ diversi servizzi offruti fis-suq fuq bażi 
ta’ informazzjoni dwar it-tariffi 
ppubblikata f’forma aċċessibbli mingħajr 
diffikultà. Sabiex il-komsumatur ikun jista’ 
faċilment iqabbel il-prezzijiet, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom is-setgħa li jeżiġu iktar 
trasparenza fit-tariffi mingħand il-fornituri 
u li jiżguraw li partijiet terzi jkollhom id-
dritt li jużaw mingħajr ħlas it-tariffi 
pubblikament disponibbli pprubblikati 
minn impriżi li jipprovdu s-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi. Għandhom 
ukoll jagħmlu disponibbli gwidi tal-
prezzijiet meta dawn ma jkunux ipprovduti 
mis-suq. L-operaturi ma jkunu intitolati 
għall-ebda remunerazzjoni għal dan l-użu 
ta’ tariffi li diġà kienu ġew ippubblikati u 
għalhekk jappartjenu għad-dominju 
pubbliku. Barra minn hekk, l-utenti 
għandhom ikunu infurmati kif xieraq 
dwar il-prezz involut jew it-tip ta’ servizz 
offrut qabel ma jixtru s-servizz, b’mod 
partikolari jekk numru li fuqu jsiru 
telefonati bla ħlas ikun suġġett għal 
kwalunkwe ħlasijiet ulterjuri. Il-
Kummissjoni għandha tkun tista’ tadotta 
miżuri implimentattivi tekniċi biex tiżgura

(15) Id-disponibbiltà ta’ tariffi trasparenti, 
aġġornati u komparabbli hija l-element 
ewlieni għall-konsumaturi fi swieq 
kompetittivi b’diversi fornituri joffru s-
servizzi. Il-konsumaturi tas-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi għandhom 
ikunu jistgħu jqabblu faċilment il-prezzijiet 
ta’ diversi servizzi offruti fis-suq fuq bażi 
ta’ informazzjoni dwar it-tariffi 
ppubblikata f’forma aċċessibbli mingħajr 
diffikultà. Sabiex il-komsumatur ikun jista’ 
faċilment iqabbel il-prezzijiet, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom is-setgħa li jeżiġu iktar 
trasparenza fit-tariffi mingħand il-fornituri 
u li jiżguraw li partijiet terzi jkollhom id-
dritt li jużaw mingħajr ħlas it-tariffi 
pubblikament disponibbli pprubblikati 
minn impriżi li jipprovdu s-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi. Għandhom 
ukoll jagħmlu disponibbli gwidi tal-
prezzijiet meta dawn ma jkunux ipprovduti 
mis-suq. L-operaturi ma jkunu intitolati 
għall-ebda remunerazzjoni għal dan l-użu 
ta’ tariffi li diġà kienu ġew ippubblikati u 
għalhekk jappartjenu għad-dominju 
pubbliku. In-numri tat-telefon bla ħlas 
m’għandhomx ikunu suġġetti għal xi 
ħlasijiet ulterjuri. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta miżuri biex tiżgura li l-operaturi ta’ 
l-aċċess jipprovdu termini għall-aċċess li 
jkunu raġonevoli sabiex l-utenti finalija 
jkunu sgurati mill-benefiċċju sħiħ tal-
kompetizzjoni fis-servizzi, b’mod 
partikulari f’dak li jirrigwarda t-tiftix fid-
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li l-utenti finali jibbenefikaw minn approċċ 
konsistenti fir-rigward tat-trasparenza tat-
tariffi fil-Komunità.

direttorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent operaturi ta’ l-aċċess li m’humiex regolati qed jitolbu prezzijiet eċċessivi biex 
iqabbdu sejħiet għal tiftix fid-direttorju u barra minn hekk ma jħallux lill-fornituri tat-tiftix 
fid-direttorju jistipulaw il-prezzijiet bl-imnut tagħhom stess (ara, pereżempju, il-paġna 41 tar-
Rakkomandazzjoni l-ġdida tas-Swieq li ħarġet il-Kummissjoni). Dawn il-problemi jeħtieġ li 
jiġu indirizzati sabiex l-utenti finalija jkunu jistgħu jirċievu l-benefiċċji sħaħ tal-kompetizzjoni 
fis-servizzi tat-tiftix fid-direttorju u biex tkun tista’ titneħħa għal kollox ir-regolamentazzjoni 
tal-bejgħ bl-imnut (USO).

Emenda 27
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Suq kompetittiv għandu jiżgura li l-
utenti jkun jista’ jkollhom il-kwalità ta’ 
servizz li jiħtieġu, imma f’każi partikolari 
jista’ jkun hemm bżonn li jiġi żgurat li n-
netwerks pubbliċi ta’ komunikazzjonijiet 
jiksbu l-livelli minimi ta’ kwalità biex 
ikunu evitati d-degradazzjoni tas-servizz, l-
imblukkar ta’ l-aċċess u t-tnaqqis ta’ l-
attività fit-traffiku fuq in-netwerks. B’mod 
partikolari, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista’ tadotta miżuri implimentattivi bil-
għan li tidentifika l-istandards ta’ kwalità 
li għandhom jużaw l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali.

(16) Suq kompetittiv għandu jiżgura li l-
utenti jkun jista’ jkollhom il-kwalità ta’ 
servizz li jiħtieġu, imma f’każi partikolari 
jista’ jkun hemm bżonn li jiġi żgurat li n-
netwerks pubbliċi ta’ komunikazzjonijiet 
jiksbu l-livelli minimi ta’ kwalità biex 
ikunu evitati d-degradazzjoni tas-servizz, l-
imblukkar ta’ l-aċċess u t-tnaqqis ta’ l-
attività fit-traffiku fuq in-netwerks. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu joħorġu linji 
gwida għal standards tal-kwalità xierqa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta’ kull pajjiż jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex 
jistabbilixxu standards xierqa, u permezz tal-koperazzjoni fl-ERG huma għandhom għarfien 
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biżżejjed tas-suġġett biex iqisu wkoll id-dimensjoni Komunitarja ta’ din il-kwistjoni.

Emenda 28
Renato Brunetta

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Is-servizzi tat-tiftix fid-direttorju 
għandhom ikunu pprovduti 
f’kompetizzjoni, u spiss hekk huma, skond 
l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kummissjoni 
2002/77/KE tas-16 ta’ Settembru 2002 
dwar il-kompetizzjoni fis-swieq tan-
netwerks u s-servizzi tal-
komunikazzjonijiet 
elettroniċi1.Għandhom jitlestew miżuri 
rigward il-bejgħ bl-ingrossa li jkunu 
jiżguraw l-inklużjoni ta’ dejta dwar l-
utenti finalija (kemm fissi u kemm 
mobbli) fil-bażijiet tad-dejta, il-forniment 
ta’ dik id-dejta lill-fornituri tas-servizzi 
b’mod li l-forniment ta’ dik id-dejta jkun 
iqis l-ispiża u l-forniment ta’ aċċess għan-
netwerk f’kundizzjonijiet li jagħtu każ l-
ispejjeż u li jkunu raġonevoli u 
trasparenti sabiex l-utenti finalija jkunu 
żgurati li jirċievu l-benefiċċju sħiħ tal-
kompetizzjoni bil-għan aħħari li tkun 
tista’ titneħħa minn dan is-servizz ir-
regolamentazzjoni tal-bejgħ bl-imnut.
1 ĠU L 249, 17.9.2002, p.21. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impożizzjoni ta' obbligi globali fuq operaturi li jikkontrollaw l-aċċess huma ġustifikati 
sabiex jiġi żgurat li l-utenti jibbenefikaw bis-sħiħ mill-kompetizzjoni fis-servizzi ta' 
kunsultazzjoni ta' direttorji u biex tkun tista' tippermetti t-tneħħija ta' regolamentazzjoni tas-
servizz universali bl-imnut goffa..
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Emenda 29
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Id-Direttiva 2000/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ 
Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-
servizzi tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni, 
b’mod partikulari l-kummerċ elettroniku, 
fis-Suq Intern1 tipprovdi li t-trażmissjoni 
f’netwerk tal-komunikazzjonijiet ta’ 
tagħrif li jkun ipprovdut minn persuna li 
tkun tirċievi s-servizz ma tirrendix lill-
fornitur tas-servizz responsabbli tas-
servizz trażmess. Għalhekk, il-fornituri ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
huma responsabbli min-notifiki lill-
abbonat u lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali biss għall-ksur tas-sigurtà 
f’dak li għandu x’jaqsam mal-forniment 
tas-servizz, li x’aktarx ikun jikkonsisti 
f’tagħrif dwar l-abbonati kif ukoll dejta 
dwar traffiku u kontenut personali, fejn 
jagħżlu li joffru servizz ta’ kontenut.
1 ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1. 

Or. en

Emenda 30
Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jieħdu vantaġġ sħiħ mill-
ambjent kompetittiv, il-konsumaturi 
għandhom ikunu jistgħu jagħmlu għażliet 
infurmati u jibdlu minn fornitur għal ieħor 
meta jkun fl-interess tagħhom li jagħmlu 
dan. Hu essenzjali li jiġi żgurat li dan ikunu 

(23) Sabiex jieħdu vantaġġ sħiħ mill-
ambjent kompetittiv, il-konsumaturi 
għandhom ikunu jistgħu jagħmlu għażliet 
infurmati u jibdlu minn fornitur għal ieħor 
meta jkun fl-interess tagħhom li jagħmlu 
dan. Hu essenzjali li jiġi żgurat li dan ikunu 
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jistgħu jagħmluh mingħajr ma jiġu mfixkla 
minn ostakli legali, tekniċi jew prattiċi, 
inklużi kundizzjonijiet, proċeduri, ħlasijiet 
eċċ. kuntrattwali. Il-portabbiltà tan-numri 
huwa faċilitatur ewlieni ta’ l-għażliet għad-
dispożizzjoni tal-konsumaturi u l-
kompetizzjoni effikaċi fis-swieq 
kompetittivi għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, u għandu jiġi implimentat 
mingħajr dewmien żejjed. Sabiex tkun 
tista’ tadotta l-portabbiltà tan-numri bil-
pass ta’ l-evoluzzjoni teknoloġika u tas-
suq, inkluża l-possibbiltà ta’ portabbiltà 
tad-direttorji personali u l-informazzjoni 
dwar il-profil maħżuna fin-netwerk, il-
Kummissjoni għandha tkun tista’ tieħu 
miżuri implimentattivi tekniċi f’dan il-
qasam. Il-valutazzjoni ta’ jekk il-
kundizzjonijiet teknoloġiċi u tas-suq 
humiex tali li jippermettu l-portabbiltà tan-
numri bejn netwerks li jipprovdu servizzi 
f’post fiss u netwerks spustabbli għandha 
b’mod partikolari tqis il-prezzijiet għall-
utenti u l-ispejjeż għall-bdil tal-fornituri 
għall-impriżi li jipprovdu servizzi 
f’postijiet fissi u netwerks spustabbli.

jistgħu jagħmluh mingħajr ma jiġu mfixkla 
minn ostakli legali, tekniċi jew prattiċi, 
inklużi kundizzjonijiet, proċeduri, ħlasijiet 
eċċ. kuntrattwali. Dan ma jżommx milli 
jkunu imposti perjodi kuntrattwali minimi 
raġonevoli (jiġifieri ta’ mhux aktar minn 
sena) fil-kuntratti tal-konsumaturi. Il-
portabbiltà tan-numri huwa faċilitatur 
ewlieni ta’ l-għażliet għad-dispożizzjoni 
tal-konsumaturi u l-kompetizzjoni effikaċi 
fis-swieq kompetittivi għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi, u għandu 
jiġi implimentat mingħajr dewmien żejjed. 
Sabiex tkun tista’ tadotta l-portabbiltà tan-
numri bil-pass ta’ l-evoluzzjoni 
teknoloġika u tas-suq, inkluża l-possibbiltà 
ta’ portabbiltà tad-direttorji personali u l-
informazzjoni dwar il-profil maħżuna fin-
netwerk, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista’ tieħu miżuri implimentattivi tekniċi 
f’dan il-qasam. Il-valutazzjoni ta’ jekk il-
kundizzjonijiet teknoloġiċi u tas-suq 
humiex tali li jippermettu l-portabbiltà tan-
numri bejn netwerks li jipprovdu servizzi 
f’post fiss u netwerks spustabbli għandha 
b’mod partikolari tqis il-prezzijiet għall-
utenti u l-ispejjeż għall-bdil tal-fornituri 
għall-impriżi li jipprovdu servizzi 
f’postijiet fissi u netwerks spustabbli.

Or. en

Emenda 31
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Xandira televiżiva hija servizz lineari 
tal-midja awdjoviżiva kif definit fid-
Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja 
Awdjoviżivi tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ […]  2007, li huwa pprovdut 
minn fornitur tas-servizzi tal-midja għal 

(24) Jistgħu jiġu applikati “obbligi ta’ 
ridiffużjoni” legali, imma għal servizzi ta’ 
kanali tax-xandir, servizzi awdjoviżivi jew 
supplimentari speċifikati biss, ipprovduti 
minn fornitur ta’ servizz tal-midja 
speċifikat. Is-servizzi awdjoviżivi huma 
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wiri simultanju ta’ programmi abbażi ta’ 
skeda tal-programmi; fornitur ta’ servizz 
tal-midja jista’ jipprovdi għadd ta’ skedi 
ta’ programmi awdjo jew awdjoviżivi 
(kanali). Jistgħu jiġu applikati “obbligi ta’ 
ridiffużjoni” legali, imma għal kanali tax-
xandir speċifikati biss ipprovduti minn 
fornitur ta’ servizz tal-midja speċifikat. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
ġustifikazzjoni ċara għall “obbligi ta’ 
ridiffużjoni” fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom biex jiżguraw li dawn l-obbligi 
huma trasparenti, proporzjonati u definiti 
kif xieraq. F’dan ir-rigward, l-“obbligi ta’ 
ridiffużjoni” għandhom jitfasslu b’mod li 
jiġu pprovduti inċentivi suffiċjenti għal 
investiment effiċjenti fl-infrastruttura. L-
“obbligi ta’ ridiffużjoni” għandhom ikunu 
eżaminati perjodikament sabiex jinżammu 
aġġornati ma’ l-evoluzzjoni teknoloġika u 
tas-suq biex jiġi żgurat li jkomplu jkunu 
proporzjonati għall-għanijiet li jridu 
jinkisbu. Meta titqies il-bidla mgħaġġla 
fil-kundizzjonijiet tat-teknologija u s-suq, 
ikun meħtieġ li dan l-eżaminar 
komprensiv jitwettaq mill-inqas darba kull 
tliet snin u tkun meħtieġa wkoll 
konsultazzjoni pubblika mal-partijiet 
kollha interessati. Kanal tax-xandir, 
wieħed jew aktar, jistgħu jiġu 
kkomplimentati minn servizzi li jgħinu 
biex tittejjeb l-aċċessibbiltà għall-utenti 
b’diżabbiltà, dawn is-servizzi jkunu 
jinkludu servizz ta’ test bil-vidjow, servizz 
ta’ sottotitli, deskrizzjoni awdjo jew lingwa 
tas-sinjali.

ddefiniti fid-Direttiva 2007/65/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Direttiva 
tal-Kunsill 89/552/KEE dwar il-
koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet 
stipulati bil-liġi, b’regolament jew 
b’azzjoni amministrattiva fl-Istati Membri 
rigward l-insegwiment ta’ attivitajiet ta’ 
xandir bit-televiżjoni.  L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu ġustifikazzjoni ċara 
għall “obbligi ta’ ridiffużjoni” fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom biex 
jiżguraw li dawn l-obbligi huma 
trasparenti, proporzjonati u definiti kif 
xieraq. F’dan ir-rigward, l-“obbligi ta’ 
ridiffużjoni” għandhom jitfasslu b’mod li 
jiġu pprovduti inċentivi suffiċjenti għal 
investiment effiċjenti fl-infrastruttura. L-
“obbligi ta’ ridiffużjoni” għandhom ikunu 
eżaminati perjodikament sabiex jinżammu 
aġġornati ma’ l-evoluzzjoni teknoloġika u 
tas-suq biex jiġi żgurat li jkomplu jkunu 
proporzjonati għall-għanijiet li jridu 
jinkisbu. Servizzi supplimentari jistgħu 
jkunu servizzi li jgħinu biex tittejjeb l-
aċċessibbiltà għall-utenti b’diżabbiltà, 
dawn is-servizzi jkunu jinkludu servizz ta’ 
test bil-vidjow, servizz ta’ sottotitli, 
deskrizzjoni awdjo jew lingwa tas-sinjali.

--------------------------------------------
1 ĠU L 332, 18.12.2007, p. 27. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ambitu għandu jkun konformi mad-Direttiva tat-Televiżjoni. L-ambitu tar-regoli rigward "l-
obbligu ta' ridifużżjoni" ta' l-Artikolu 13 huwa dejjaq wisq u jmur kontra l-objettiv iddikjarat 
tal-pakkett għat-telekomunikazzjoni li huwa li jissaħħew id-drittijiet ta' l-utenti u tal-
konsumaturi. Huma jikkonċernaw biss servizzi li għandhom l-iskop li  jiffaċilitaw l-aċċess 
għal persuni b'diżabilità. Regoli li jirrigwardaw l-obbligi ta' ridifużżjoni jeħtieġ li japplikaw 
ukoll għal gruppi oħrajn, bħalma huma popolazzjonijiet b'lingwi minoritarji, jew għal servizzi 
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supplimentari għall-pubbliku bħalma huma t-teletext, ir-radiotext u l-informazzjoni dwar il-
programmi.

Emenda 32
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) F’konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, fl-Istati Membri l-mudell 
regolatorju ta’ din id-direttiva huwa 
bbażat fuq il-prinċipju tar-
regolamentazzjoni deċentralizzata, li 
tagħti lill-awtoritajiet nazzjonali r-
responsabilità għas-superviżjoni tas-swieq 
nazzjonali skond ċerti objettivi komuni. 
Fis-swieq tal-konsumatur li primarjament 
huma orjentati fil-livell nazzjonali, il-
ħarsien tal-konsumatur u b’mod 
partikulari l-ħarsien ta’ l-interessi tal-
persuni b’diżabilità huma affettwati minn 
kundizzjonijiet bħal m’huma liġijiet 
eżistenti u l-koregolamentazzjoni u l-
awtoregolamentazzjoni. Linji gwida tal-
Kummissjoni se jgħinu biex jintlaħaq 
livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur fl-
Istati Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-swieq tal-konsumaturi fis-suq tal-komunikazzjonijiet elettroniċi huma wkoll swieq 
internazzjonali skond il-qafas il-ġdid. Il-ħolqien tas-suq waħdieni jista’, għalhekk, ma 
jiġġustifikax żieda fil-ħarsien tal-konsumatur. Għalhekk il-miżuri dwar il-ħarsien tal-
konsumatur f’dan is-suq għandhom jiġu adottati l-ewwel u qabel kollox mill-Istati Membri.
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Emenda 33
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Ksur ta' sigurtà li jwassal għat-telf jew 
għal stat kompromettenti tad-dejta 
personali ta' abbonat individwali jista', jekk 
ma jiġix indirizzat b'mod xieraq u fil-waqt, 
jirriżulta f'telf ekomoniku u dannu soċjali, 
inkluż frodi ta' l-identità. Għaldaqstant, l-
abbonati kkonċernati minn inċidenti ta' 
sigurta bħal dawn għandhom jiġu 
nnotifikati mingħajr dewmien u infurmati 
sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-
prekawzjonijiet neċessarji. In-notfika 
għandha tinkludi informazzjoni dwar il-
miżuri meħuda mill-fornitur biex jindirizza 
l-ksur, kif ukoll rakkomandazzjonijiet 
għall-utenti effettwati.

(29) Ksur ta' sigurtà li jwassal għat-telf jew 
għal stat kompromettenti tad-dejta 
personali ta' abbonat individwali jista', jekk 
ma jiġix indirizzat b'mod xieraq u fil-waqt, 
jirriżulta f'telf ekomoniku u dannu soċjali, 
inkluż frodi ta' l-identità. Għaldaqstant, l-
abbonati kkonċernati minn inċidenti ta' 
sigurta bħal dawn għandhom jiġu 
nnotifikati mingħajr dewmien u infurmati 
sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-
prekawzjonijiet neċessarji, jekk l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkun 
jidhrilhom li dan ikun meħtieġ wara 
notifika mill-fornitur tas-servizzi, u wara 
konsultazzjoni ma’ awtoritajiet oħra 
responsabbli. Notfika taħt dawn iċ-
ċirkustanzi għandha tinkludi informazzjoni 
dwar il-miżuri meħuda mill-fornitur biex 
jindirizza l-ksur, kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet għall-utenti 
effettwati, kif ikun jixraq għal kull każ 
individwali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux kull ksur tas-sigurtà li jirriżulta fit-telf ta’ dejta personali se jġib miegħu ħsara 
ekonomika u soċjali sinjifikanti; notifika obbligatorja li l-ħażna tad-dejta ta’ operatur tkun 
ġiet affettwata tista’ tqajjem ansjetà fost il-klijenti li spiss joħroġ li tkun ansjetà mhix 
ġustifikata. Għalhekk għandhom ikunu ppreferuti proċeduri flessibbli, li jkunu jixirqu għal 
kull każ individwali u mfassla mill-operaturi f’konsultazzjoni ma’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u awtoritajiet oħra responsabbli.
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Emenda 34
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Il-kwalità tal-forniment tas-servizz 
m’għandux itellef lill-impriżi li jkunu 
jipprovdu netwerks ta’ komunikazzjonijiet 
pubbliċi milli jkunu jistgħu joffru servizzi 
ddivrenzjati u gradi differenti ta’ kwalità. 
Dan huwa l-aħjar mod li bih il-
konsumaturi jiġu offruti l-għażla u 
jqanqal żieda fil-benefiċċji tal-
konsumatur u żieda fid-domanda min-
naħa tal-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-premessa proposta l-ġdida tagħmilha ċara li l-fornituri tan-netwerk għandhom ikunu 
jistgħu joffru kwalitajiet differenti ta’ livelli ta’ servizz, kif inhu sostnut fid-Dokument ta’ 
Ħidma ta’ l-Istaff u fl-Istudju ta’ l-Impatt, u ċċara n-natura ta’ l-imblukkar u tad-
degradazzjoni tas-servizz.

Emenda 35
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 31 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31b) L-imblukkar u d-degradazzjoni 
serja tas-servizz fuq in-netwerks tirreferi 
għal imġiba anti-kompetittiva li jkollha l-
għan li żżomm lura l-aċċess għas-servizzi 
tal-kompetituri. Ma tinkludix il-
provvediment ta’ pjanijiet ta’ servizz 
limitati li jistgħu ma jkoprux ċerti servizzi, 
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kemm-il darba dan it-tagħrif ikun 
imqiegħed għad-disponibilità ta’ l-utent 
finali u l-utenti finali jkollu firxa ta’ 
għażliet. Ma tinkludix ukoll l-
immaniġġjar raġonevoli ta’ netwerks bil-
għan li tkun imtaffija l-konġestjoni, ikunu 
mtejba r-restrizzjonijiet tal-kapaċità u 
jkunu jistgħu jinħarġu servizzi ġodda. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Premessa 31a.

Emenda 36
Erika Mann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Il-għan tad-Direttiva tas-Servizz 
Universali huwa li jkun żgurat livell għoli 
ta’ ħarsien tad-drittijiet tal-konsumaturi u 
ta’ l-utenti individwali fil-forniment tas-
servizzi tat-telekomunikazzjonijiet.  
Ħarsien bħal dan m’huwiex meħtieġ fil-
każ ta’ servizzi ta’ telekomunikazzjonijiet 
globali.  Dawn huma dejta korporattiva u 
servizzi bil-leħen ipprovduti bħala pakkett 
għal kumpaniji kbar f’postijiet f’pajjizi 
differenti ġewwa u barra mill-UE fuq il-
bażi ta’ kuntratti nnegozjati 
individwalment minn kumpaniji li 
jkollhom l-istess saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta’ telekomunikazzjonijiet globali jikkonsistu f’dejta tan-negozju u servizzi bil-
leħen ipprovduti lil kumpaniji multinazzjonali li jkunu jinsabu mifruxa f’diversi pajjiżi, u 
sikwit f’kontinenti differenti. L-ewwel, fl-isfond ta’ l-għan tad-Direttiva tas-Servizzi 
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Universali, dawn is-servizzi m’humiex ipprovduti lill-konsumaturi tas-suq tal-massa jew lin-
negozji ż-żgħar, iżda lill-intrapriżi l-kbar.

Emenda 37
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-ambitu tal-qafas tad-Direttiva 
2002/21/KE (id-Direttiva Kwadru), din id-
Direttiva tikkonċerna l-fornimet ta’ 
netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi lil utenti finali. L-għan huwa li 
tiġi żgurata d-disponibilità mal-Komunità 
kollha ta' servizzi pubblikament 
disponibbli ta' kwalità tajba permezz ta' 
kompetizzjoni effettiva u għażla u biex 
tittratta maċ-ċirkostanzi li fihom il-ħtiġiet
ta' l-utenti finali ma jitħarsux b'mod 
sodisfaċjenti mis-suq. Din id-Direttiva 
tinkludi wkoll dispożizzjonijiet li 
jikkonċernaw it-tagħmir terminali fil-
postijiet fejn joperaw l-konsumaturi.

1. Fl-ambitu tal-qafas tad-Direttiva 
2002/21/KE (id-Direttiva Kwadru), din id-
Direttiva tikkonċerna l-fornimet ta’ 
netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi lil utenti finali. Il-għan huwa li 
tiġi żgurata d-disponibilità mal-Komunità 
kollha ta' servizzi ta' kwalità tajba li jkunu 
pubblikament disponibbli permezz ta' 
kompetizzjoni u għażla effettivi u biex jiġu 
ttrattati ċ-ċirkostanzi li fihom il-ħtiġijiet ta' 
l-utenti finali m’humiex moqdija b'mod
sodisfaċenti mis-suq. Din id-Direttiva 
tinkludi wkoll dispożizzjonijiet li 
jikkonċernaw it-tagħmir terminali fil-
postijiet fejn joperaw l-konsumaturi filwaqt 
li tagħti attenzjoni speċjali lit-tagħmir 
terminali għall-persuni b’diżabilità.

Or. es

Emenda 38
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva 
rigward id-drittijiet ta’ l-utenti u tal-
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konsumaturi għandhom ikunu applikati 
mingħajr ħsara għal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja f’dan il-qasam b’mod 
partikulari d-Direttivi 93/13/KE u 
97/7/KE, flimkien ma’ dispożizzjonijie 
nazzjonali li jimplimentaw il-liġi 
Komunitarja.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-test ikun jagħmilha possibbli li jiġi adottat approċċ simili fir-rigward ta’ jeddijiet oħra li 
fil-preżent huma magħrufa biss fir-rigward tas-servizzi tat-telefon bħal m’huma l-kontroll ta’ 
l-ispejjeż, il-kwalità jew it-trasparenza tas-servizz u d-disponibilità pubblika tat-tagħrif.

Emenda 39
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fl-oqsma li huma armonizzati f’din 
id-direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu l-koregolamentazzjoni u l-
awtoregolamentazzjoni fil-livell 
nazzjonali, sa fejn ikunu jippermettu l-
liġijiet tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-oqsma tal-ħarsien tal-konsumatur u tad-drittijiet ta’ utenti b’diżabilità, f’ħafna Stati 
Membri l-awtoregolazzjoni u l-koregolazzjoni huma ppreferuti aktar mil-leġiżlazzjoni 
tradizzjonali. Kodiċi ta’ awtoregolamentazzjoni u koregolamentazzjoni jagħmilha possibbli li 
ssir traspożizzjoni aktar ta’ malajr u li ssir armonizzazzjoni aktar flessibbli, li hija ħaġa 
importanti fis-suq tat-telekomunikazzjonijiet. Il-koregolamentazzjoni u l-
awtoregolamentazzjoni m’għandhiex toħdilhom posthom il-leġiżlazzjoni tradizzjonali. It-test 
adottat tad-Direttiva dwar is-servizzi tal-midja awdjoviżivi jista’ jittieħed bħala mudell.



PE404.785v01-00 18/56 AM\718824MT.doc

MT

Emenda 40
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt b
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-punt (c) jiġi sostitwit b'li ġej: imħassar
Ġ’(c) “servizz telefoniku pubblikament 
disponibbli” jfisser servizz disponibbli 
għall-pubbliku li joriġina u jirċievi sejħiet 
nazzjonali u/jew internazzjonali 
direttament jew indirettament permezz ta’ 
għażla jew għażla minn qabel ta’ operatur 
jew permezz ta’ bejgħ mill-ġdid, bl-użu ta’ 
numru jew numri li jinsabu fil-pjan 
telefonoku ta’ numerazzjoni nazzjonali 
jew internazzjonali;’

Or. es

Emenda 41
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri speċifiċi għall-utenti b'diżabbiltà 
biex jiżguraw li għal dawn l-utenti l-aċċess 
tekniku u finanzjarju għas-servizz 
telefoniku pubblikament disponibbli, 
inkluż l-aċċess għas-servizzi ta' emergenza, 
is-servizzi ta' informazzjoni ralatata mad-
direttorju u s-servizzi tad-direttorji, ikun 
daqs dak li jgawdu utenti finali oħrajn.

(1) L-Istati Membri permezz ta’ sussidji 
statali għandhom jieħdu miżuri speċifiċi 
għall-utenti b'diżabbiltà biex jiżguraw li 
għal dawn l-utenti l-aċċess tekniku u 
finanzjarju għas-servizz telefoniku 
pubblikament disponibbli, inkluż l-aċċess 
għas-servizzi ta' emergenza, is-servizzi ta' 
informazzjoni ralatata mad-direttorju u s-
servizzi tad-direttorji, ikun daqs dak li 
jgawdu utenti finali oħrajn.
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Or. el

Ġustifikazzjoni

Li jiġi provdut aċċess ugwali għal servizzi ta’ dan it-tip għall-utenti finali jirrikjedi investimet 
għoli mill-kumpaniji bl-ebda ċertezza li dawn li jiksbu lura dak li nefqu permezz tal-profitti.  
Għalhekk, jekk il-forniment ta' servizzi bħal dawn se ssir obbligatorja din għandha tkun 
akkumpanjata minn dispożizzjonijiet speċifiċi rigward is-sussidji statali.

Emenda 42
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. (2) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri speċifiċi, fid-dawl tal-
kundizzjonijiet nazzjonali, biex jiżguraw li 
utenti finali b'diżabbiltà jkunu jistgħu 
wkoll jibbenefikaw mill-opportunità 
disponibbli għall-maġġoranza ta' l-utenti 
finali li jagħżlu bejn impriża u oħra jew 
fornitur tas-servizzi u ieħor.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri speċifiċi, fid-dawl tal-
kundizzjonijiet nazzjonali u l-kodiċi 
koregolatorji u awtoregolatorji adottati 
mill-industrija, biex jiżguraw li utenti 
finali b'diżabbiltà jkunu jistgħu wkoll 
jibbenefikaw mill-opportunità disponibbli 
għall-maġġoranza ta' l-utenti finali li 
jagħżlu bejn impriża u oħra jew fornitur 
tas-servizzi u ieħor.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar miżuri speċjali għall-utenti b’diżabilità jidħlu fis-seħħ biss jekk il-miżuri 
awtoregolatorji u koregolatorji ma jkunux biżżejjed.
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 Emenda 43
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu, fid-dawl tal-
kundizzjonijiet nazzjonali, jeżiġu li l-
impriżi nominati jipprovdu għażliet jew 
pakketti ta' tariffi lill-konsumaturi li 
jitbiegħdu minn dawk ipprovduti taħt 
kundizzjonijiet kummerċjali normali, 
b'mod partikolari biex jiġi żgurat li dawk bi 
dħul baxx jew bi bżonnijiet soċjali speċjali 
ma jkunux imċaħħda mill-użu ta' u mill-
aċċess għan-netwerk imsemmi fl-Artikolu 
4(1), jew għas-servizzi identifikati fl-
Artikoli 4(3), 5. 6 u 7 li jaqgħu taħt l-
obbligi ta' servizz universali u pprovduti 
minn impriżi nominati.

2. L-Istati Membri jistgħu, fid-dawl tal-
kundizzjonijiet nazzjonali, jeżiġu li l-
impriżi nominati jipprovdu għażliet jew 
pakketti ta' tariffi lill-konsumaturi li 
jitbiegħdu minn dawk ipprovduti taħt 
kundizzjonijiet kummerċjali normali, 
b'mod partikolari biex jiġi żgurat li dawk bi 
dħul baxx jew bi bżonnijiet soċjali speċjali 
ma jkunux imċaħħda mill-użu ta' u mill-
aċċess għan-netwerk imsemmi fl-Artikolu 
4(1), jew għas-servizzi identifikati fl-
Artikoli 4(3), 5. 6 u 7 li jaqgħu taħt l-
obbligi ta' servizz universali u pprovduti 
minn impriżi nominati. L-ispejjeż netti 
addizzjonali li wieħed ikollu prova 
tagħhom għandhom jiġu rimborżati lura 
lill-impriża nnominata. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħala regola, mhux possibbli li l-ispejjeż tal-provvista ta' tariffi ta' dan it-tip jiġu koperti. L-
Istat li jimponi dan l-obbligu speċifiku għas-servizz pubbliku għandu jikkumpensa lil kull 
impriża kkonċernata b’mod xieraq għall-ispejjeż addizzjonali li jinqalgħu li wieħed ikollu 
prova tagħhom, sabiex ikun evitat li l-obbligi addizzjonali jpoġġuhom fi żvantaġġ meta 
jikkompetu ma’ operaturi oħra.

 Emenda 44
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu, barra minn 
kwalunkwe dispożizzjoni biex l-impriżi 
notifikati jipprovdu għażliet ta' tariffi 
speċjali jew biex jikkonformaw mal-limiti 
massimi tal-prezzijiet jew medjar 
ġeografiku jew skemi simili oħrajn, 
jiżguraw li jiġi pprovdut sostenn għall-
konsumaturi identifikati bħala li għandhom 
dħul baxx, diżabbiltà jew bżonnijiet soċjali 
speċjali.

3. L-Istati Membri jistgħu, barra minn 
kwalunkwe dispożizzjoni biex l-impriżi 
notifikati jipprovdu għażliet ta' tariffi 
speċjali jew biex jikkonformaw mal-limiti 
massimi tal-prezzijiet jew medjar 
ġeografiku jew skemi simili oħrajn, 
jiżguraw li jiġi pprovdut sostenn għall-
konsumaturi identifikati bħala li għandhom 
dħul baxx, diżabbiltà jew bżonnijiet soċjali 
speċjali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li dawk l-impriżi li huma 
jimponulhom obbligi bħal dawn ikunu 
kkumpensati għall-ispejjeż netti 
addizzjonali li jinqalgħu li wieħed ikollu 
prova tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħal fil-każ tal-forniment ta' tariffi speċjali, bħala regola mhux possibbli li jiġu koperti 
spejjeż filwaqt li wieħed jikkonforma mal-limiti massimi tal-prezzijiet. L-Istat li jimponi dan l-
obbligu speċifiku għas-servizz pubbliku għandu jikkumpensa lil kull impriża kkonċernata 
b’mod xieraq għall-ispejjeż addizzjonali li jinqalgħu li wieħed ikollu prova tagħhom, sabiex 
ikun evitat li l-obbligi addizzjonali jpoġġuhom fi żvantaġġ meta jikkompetu ma’ operaturi 
oħra.

Emenda 45
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt a
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-paragrafu 1 jiġu sostitwit b’li ġej: imħassar
‘1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jimponu obbligi regolatorji 
xierqa fuq dawk l-impriżi li jkunu ġew 
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identifikati bħala li għandhom setgħa 
qawwija fis-suq fir-rigward ta' suq 
partikolari għall-bejgħ bl-imnut skond l-
Artikolu 14 tad-Direttiva 2002/21/KE (id-
Direttiva Kwadru):
(a) meta, bħala riżultat ta' analiżi tas-
suq imwettaq skond l-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (id-Direttiva 
Kwadru), awtorità regolatorja nazzjonali 
tiddetermina li suq partikolari ta' bejgħ 
bl-imnut identifikat skond l-Artikolu 15 
tad-Direttiva 2002/21/KE (id-Direttiva 
Kwadru) ma jkunx effettivament 
kompetittiv, u
(b) meta l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tikkonkludi li l-obbligi imposti 
skond id-Direttiva 2002/19/KE (id-
Direttiva ta’ l-Aċċess), ma jkunux ser 
jirriżultaw fil-kisba ta' l-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 
2002/21/KE (id-Direttiva Kwadru).’

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tar-regolamentazzjoni tas-swieq tal-bejgħ bl-imnut hija pass importanti fit-
tranżizzjoni għal-liġi ġenerali dwar il-kompetizzjoni. Bir-regolamentazzjoni tal-prezzijiet u 
ta’ l-aċċess b’mod simultanju, kemm fil-livell tal-forniment tas-servizz, kif ukoll f’dak tal-
bejgħ bl-imnut, din ir-regolamentazzjoni doppja tibqa', filwaqt li tagħmilha iktar diffiċli li 
jiġu żviluppati prodotti ġodda, ħaġa li hi bla bżonn, bħal fil-qasam tal-broadband.

.

Emenda 46
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 17 – paragrafu 2



AM\718824MT.doc 23/56 PE404.785v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu 2 għandu jitħassar. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tar-regolamentazzjoni tas-swieq tal-bejgħ bl-imnut hija pass importanti fit-
tranżizzjoni għal-liġi ġenerali dwar il-kompetizzjoni. Bir-regolamentazzjoni tal-prezzijiet u 
ta’ l-aċċess b’mod simultanju, kemm fil-livell tal-forniment tas-servizz, kif ukoll f’dak tal-
bejgħ bl-imnut, din ir-regolamentazzjoni doppja tibqa', filwaqt li tagħmilha iktar diffiċli li 
jiġu żviluppati prodotti ġodda, ħaġa li hi bla bżonn, bħal fil-qasam tal-broadband.

.

Emenda 47
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu konklużi kuntratti bejn l-abbonati 
u l-impriżi li jipprovdu servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi li 
jippermettu komunikazzjoni verbali, l-
abbonati jkunu infurmati b’mod ċar dwar 
jekk l-aċċess għas-servizzi ta’ emerġenza 
huwiex ipprovdut jew le. Il-fornituri ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
għandhom jiżguraw li l-klijenti jingħataw 
informazzjoni ċara dwar in-nuqqas ta’ 
aċċess għas-servizzi ta’ emerġenza qabel 
ma jiġi konkluż il-kuntratt u wara li jiġi 
konkluż il-kuntratt, l-informazzjoni tibqa’ 
tingħata fuq bażi regolari.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu konklużi kuntratti bejn l-abbonati 
u l-impriżi li jipprovdu servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi li 
jippermettu komunikazzjoni verbali, l-
abbonati jkunu infurmati b’mod ċar dwar 
jekk l-aċċess għas-servizzi ta’ emerġenza 
huwiex ipprovdut jew le. Il-fornituri ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
għandhom jiżguraw li l-klijenti jingħataw 
informazzjoni ċara dwar in-nuqqas ta’ 
aċċess għas-servizzi ta’ emerġenza qabel 
ma jiġi konkluż il-kuntratt u wara li jiġi 
konkluż il-kuntratt, l-informazzjoni tibqa’ 
tingħata.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għal informazzjoni ‘fuq bażi regolari’ tqajjem il-mistoqsija dwar 'fuq bażi regolari 
kemm hu spiss?', u b’hekk fiha inċertezza legali. L-informazzjoni għandha tingħata biss meta 
l-okkażjoni titlob dan, sabiex ikun evitat li jkun hemm informazzjoni żejda. 

Emenda 48
Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu konklużi kuntratti bejn l-abbonati 
u l-impriżi li jipprovdu servizzi u/jew 
netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, 
l-abbonati għandhom jingħataw 
informazzjoni ċara qabel il-konklużjoni ta’ 
kuntratt, kif ukoll wara li jiġi konkluż, 
dwar kwalunkwe limitazzjonijiet imposti
mill-fornitur għal kemm l-abbonati jkunu 
jistgħu jaċċessaw jew jiddistribwixxu 
kontenut legali jew iħaddmu 
applikazzjonijiet u servizzi legali ta’ l-
għażla tagħhom.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw u 
jinfurzaw mingħajr dewmien meta dan 
ikun meħtieġ li meta jiġu konklużi 
kuntratti bejn l-abbonati u l-impriżi li 
jipprovdu servizzi u/jew netwerks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi, l-abbonati 
għandhom jingħataw informazzjoni ċara 
qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, kif ukoll 
wara li jiġi konkluż, dwar kwalunkwe 
limitazzjoni raġonevoli imposta mill-
fornitur għal kemm l-abbonati jkunu 
jistgħu jaċċessaw jew jiddistribwixxu 
kwalunkwe kontenut legali jew iħaddmu 
kwalunkwe applikazzjoni u servizz legali 
ta’ l-għażla tagħhom. Din l-informazzjoni 
għandha tkun provduta  f'forma li tkun 
ċara, li tinftiehem u faċilment aċċessibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjonijiet imposti mill-impriżi li jipprovdu servizzi u/jew netwerks elettroniċi ta’ 
komunikazzjoni għandhom ikunu raġonevoli u għandha tiġi provduta informazzjoni b’mod 
ċar. Jekk ikun intwera li impriża timponi kwalunkwe limitazzjoni li ma tkunx infurmat biha 
lill-abbonati tagħha, l-Istati Membri għandhom jinfurzaw minnufih l-obbligu ta’ 
informazzjoni.
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Emenda 49
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu konklużi kuntratti bejn l-abbonati 
u l-impriżi li jipprovdu servizzi u/jew 
netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, 
l-abbonati għandhom jingħataw 
informazzjoni ċara qabel il-konklużjoni ta’ 
kuntratt, kif ukoll wara li jiġi konkluż, 
dwar kwalunkwe limitazzjonijiet imposti
mill-fornitur għal kemm l-abbonati jkunu 
jistgħu jaċċessaw jew jiddistribwixxu 
kontenut legali jew iħaddmu 
applikazzjonijiet u servizzi legali ta’ l-
għażla tagħhom.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu konklużi kuntratti bejn l-abbonati 
u l-impriżi li jipprovdu servizzi u/jew 
netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, 
l-abbonati għandhom jingħataw 
informazzjoni ċara qabel il-konklużjoni ta’ 
kuntratt, kif ukoll wara li jiġi konkluż, 
dwar kwalunkwe limitazzjoni imposta mill-
fornitur għal kemm l-abbonati jkunu 
jistgħu jaċċessaw jew jiddistribwixxu 
kontenut jew iħaddmu applikazzjonijiet u 
servizzi ta’ l-għażla tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għal informazzjoni ‘fuq bażi regolari’ tqajjem il-mistoqsija dwar 'fuq bażi regolari 
kemm hu spiss?', u b’hekk fiha inċertezza legali. L-informazzjoni għandha tingħata biss meta 
l-okkażjoni titlob dan. Ir-referenza għal kontenut ‘legali’ timplika li l-fornituri tas-servizz 
għandhom jimmoniterjaw u jikkontrollaw il-kontenut ta’ komunikazzjonijiet u għandhom 
ikunu jistgħu jikkategorizzawhom, li ġeneralment ma jkunx il-każ. Din il-ħaġa tqarraq, għax 
hija projbita mil-liġi. Biex tkun evitata interpretazzjoni ħażina, l-aġġettiv għandu jitneħħa. 

Emenda 50
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu konklużi kuntratti bejn l-
abbonati u l-impriżi li jipprovdu servizzi 
u/jew netwerks ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi, l-abbonati għandhom 
jingħataw informazzjoni ċara qabel il-
konklużjoni ta’ kuntratt, kif ukoll wara li 
jiġi konkluż, dwar l-obbligi tagħhom biex 
jirrispettaw id-drittijiet ta’ l-awtur u 
drittijiet oħra relatati. Mingħajr 
preġudizzju għad-Direttiva 2000/31/KE 
dwar il-kummerċ elettroniku, dan jinkludi 
l-obbligu li l-abbonati jridu jiġu infurmati 
dwar l-atti ta’ ksur l-iżjed komuni u dwar 
x’inhuma l-konsegwenzi legali tagħhom.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux xogħol il-kumpaniji tat-telefon li jinfurmaw lill-konsumaturi bil-multi għall-ksur tad-
drittijiet ta’ l-awtur u għal atti illegali oħra.

Emenda 51
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu konklużi kuntratti bejn l-abbonati 
u l-impriżi li jipprovdu servizzi u/jew 
netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, 
l-abbonati għandhom jingħataw 
informazzjoni ċara qabel il-konklużjoni ta’ 
kuntratt, kif ukoll wara li jiġi konkluż, 
dwar l-obbligi tagħhom biex jirrispettaw 
id-drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet oħra 
relatati. Mingħajr preġudizzju għad-

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu konklużi kuntratti bejn l-abbonati 
u l-impriżi li jipprovdu servizzi u/jew 
netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, 
l-abbonati għandhom jingħataw 
informazzjoni ċara qabel il-konklużjoni ta’ 
kuntratt, kif ukoll wara li jiġi konkluż, 
dwar l-obbligi tagħhom biex jirrispettaw 
id-drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet oħra 
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Direttiva 2000/31/KE dwar il-kummerċ 
elettroniku, dan jinkludi l-obbligu li l-
abbonati jridu jiġu infurmati dwar l-atti 
ta’ ksur l-iżjed komuni u dwar x’inhuma 
l-konsegwenzi legali tagħhom.

relatati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għal informazzjoni ‘fuq bażi regolari’ tqajjem il-mistoqsija dwar 'fuq bażi regolari 
kemm hu spiss?', u b’hekk fiha inċertezza legali. L-informazzjoni għandha tingħata biss meta 
l-okkażjoni titlob dan, sabiex ikun evitat li jkun hemm informazzjoni żejda.  L-obbligu 
ddettaljat stipulat fl-aħħar sentenza jpoġġi piż mhux aċċettabbli fuq il-fornituri tas-servizz u, 
f'każi estremi, jista’ jdaħħalhom f'kunflitt mal-konsulenti legali professjonali u għalhekk 
għandu jitneħħa.

Emenda 52
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-abbonati għandu jkollhom id-dritt li 
joħorġu mill-kuntratti tagħhom mingħajr 
ma jeħlu penali hekk kif jingħataw notifika 
ta’ modifiki fil-kundizzjonijiet kuntrattwali 
li jiġu proposti mill-operaturi. L-abbonati 
għandhom jiġu avżati mhux anqas minn 
xahar qabel l-introduzzjoni ta’ dawn il-
modifiki u fl-istess żmien għandhom 
jingħataw informazzjoni dwar id-dritt 
tagħhom li joħorġu mill-kuntratt, mingħajr 
ma jeħlu penali, jekk jagħżlu li ma 
jaċċettawx il-kundizzjonijiet il-ġodda.’

7. L-abbonati għandu jkollhom id-dritt li 
joħorġu mill-kuntratti tagħhom mingħajr 
ma jeħlu penali hekk kif jingħataw notifika 
ta’ modifiki fil-kundizzjonijiet kuntrattwali 
li jiġu proposti mill-operaturi. L-abbonati 
għandhom jiġu avżati mhux anqas minn 
xahar qabel l-introduzzjoni ta’ dawn il-
modifiki u fl-istess żmien għandhom 
jingħataw informazzjoni dwar id-dritt 
tagħhom li joħorġu mill-kuntratt, mingħajr 
ma jeħlu penali, jekk jagħżlu li ma 
jaċċettawx il-kundizzjonijiet il-ġodda.’ 
Dan id-dritt jista’ jiġi eżerċitat biss meta l-
modifiki jkunu ta’ żvantaġġ għall-
abbonat.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Id-dritt li wieħed joħroġ mill-kuntratt mingħajr ma jeħel penali finanzjarja għandu japplika 
biss jekk il-modifika tkun ta' żvantaġġ għall-konsumatur. Inkella, il-konsumaturi għandhom 
itemmu l-kuntratt tagħhom mingħajr avviż anke jekk il-modifika tkun vantaġġjuża.

Emenda 53
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-abbonati għandu jkollhom id-dritt li 
joħorġu mill-kuntratti tagħhom mingħajr 
ma jeħlu penali hekk kif jingħataw 
notifika ta’ modifiki fil-kundizzjonijiet 
kuntrattwali li jiġu proposti mill-operaturi. 
L-abbonati għandhom jiġu avżati mhux 
anqas minn xahar qabel l-introduzzjoni ta’ 
dawn il-modifiki u fl-istess żmien 
għandhom jingħataw informazzjoni dwar 
id-dritt tagħhom li joħorġu mill-kuntratt, 
mingħajr ma jeħlu penali, jekk jagħżlu li 
ma jaċċettawx il-kundizzjonijiet il-ġodda.

7. L-abbonati għandu jkollhom id-dritt li 
joħorġu mill-kuntratti tagħhom mingħajr 
ma jeħlu penali fil-każ ta’ modifiki fil-
kundizzjonijiet kuntrattwali mill-operaturi, 
jekk il-modifiki b’mod ġenerali jkunu ta’ 
żvantaġġ għalihom. L-abbonati għandhom 
jiġu avżati mhux anqas minn xahar qabel l-
introduzzjoni ta’ dawn il-modifiki u fl-
istess żmien għandhom jingħataw 
informazzjoni dwar id-dritt tagħhom li 
joħorġu mill-kuntratt, mingħajr ma jeħlu 
penali, jekk jagħżlu li ma jaċċettawx il-
kundizzjonijiet il-ġodda.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dritt li wieħed jirtira mill-kuntratt minħabba l-modifiki m'għandux jibda meta jkunu 
notifikati l-modifiki proposti, imma meta dawn jidħlu fis-seħħ.  U bħala regola ġenerali 
m’għandux ikun hemm dispożizzjoni għall-primjum li għandu jitħallas għal kull każ fejn l-
utent finali jkun konsumatur ta' fornitur li jirranġa l-kundizzjonijiet tiegħu għal ambjent 
mibdul, imma għandha tapplika biss jekk il-kundizzjonijiet il-ġodda b'mod ġenerali fil-verità 
jfissru li l-utent finali jkun f'pożizzjoni agħar milli bil-kundizzjonijiet oriġinali.



AM\718824MT.doc 29/56 PE404.785v01-00

MT

Emenda 54
Renato Brunetta

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu konklużi kuntratti bejn l-
abbonati u l-impriżi li jipprovdu servizzi 
u/jew netwerks ta' komunikazzjoni 
elettronika, l-informazzjoni dwar l-
abbonati tkun inkluża awtomatikament 
fil-bażijiet tad-dejta tad-direttorju sakemm 
ma jkunx hemm talba espliċita għall-
esklużjoni ta’ dejta partikulari jew 
sakemm l-abbonati jiġu mistoqsija b’mod 
espliċitu meta jkunu qed jikkonkludu l-
kuntratt, u f’intervalli regolari wara dan, 
jekk jixtiqux li informazzjoni relevanti 
tiddaħħal fil-bażi tad-dejta tad-direttorju, 
kif jixtiequ li jsir dan, u jekk jixtiqux 
jeżerċitaw l-għażla li jkollhom ċerta 
informazzjoni mdaħħla fil-bażi tad-dejta 
imma ma tingħatax lill-utenti tas-servizzi 
tad-direttorju. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri ta' konsultazzjoni ta' direttorji b'dan il-mod ikunu jistgħu jiffaċilitaw il-
komunikazzjonijiet ma' konsumaturi ta' l-ECS mingħajr ma jikkompromettu t-tħassib dwar 
privatezza u b'hekk jitwettqu aħjar l-għanijiet ta' inklużjoni u ta' privatezza. Jeħtieġ li 
jitlestew mekkaniżmi li jkunu jiggarantixxu li jkun eżerċitat id-dritt ta’ l-utenti finali li jkunu 
inklużi fil-bażijiet tad-dejta tad-direttorju b’dawn il-modi u b’hekk ikun żgurat li s-servizzi 
tad-direttorju jkunu komprensivi skond il-Premessa 11 tad-Direttiva tas-Servizzi Universali.
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Emenda 55
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu 
servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
biex ifornu informazzjoni dwar it-tariffi 
applikabbli lill-klijenti fil-post u l-ħin tax-
xiri biex ikun żgurat li l-klijenti jkollhom l-
informazzjoni kollha dwar il-
kundizzjonijiet ta' l-ipprezzar.

4. Jekk il-miżuri koregolatorji u 
awtoregolatorji jkunu ineffettivi, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu 
servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
biex ifornu informazzjoni dwar it-tariffi 
applikabbli lill-klijenti fil-post u l-ħin tax-
xiri biex ikun żgurat li l-klijenti jkollhom l-
informazzjoni kollha dwar il-
kundizzjonijiet ta' l-ipprezzar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regola dwar it-trasparenza u l-ippubblikar ta’ l-informazzjoni tapplika biss jekk il-miżuri 
awtoregolatorji u koregolatorji ma jkunux biżżejjed.

Emenda 56
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali jkunu 
jistgħu jibbenefikaw minn approċċ 
konsistenti lejn trasparenza fit-tariffi, kif 
ukoll lejn il-forniment ta' l-informazzjoni 
skond l-Artikolu 20(5) fil-Komunità, il-
Kummissjoni tista', wara li tikkonsulta 
ma' l-Awtorità tas-Suq Ewropew tal-

6. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali jkunu 
jistgħu jibbenefikaw minn approċċ 
konsistenti lejn trasparenza fit-tariffi, kif 
ukoll lejn il-forniment ta' l-informazzjoni 
skond l-Artikolu 20(5) fil-Komunità, il-
Kummissjoni tista' tintroduċi linji gwida 
bħal, pereżempju,  biex tispeċifika l-
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Komunikazzjonijiet Elettroniċi (minn 
hawn 'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”), 
tieħu l-miżuri implimentattivi tekniċi 
xierqa f'dan il-qasam, bħal, pereżempju, l-
ispeċifikazzjoni ta' metodoloġija jew 
proċeduri. Dawn il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 37(2). Għal 
raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-
Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' 
urġenza msemmija fl-Artikolu 37(3).

metodoloġija jew il-proċeduri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond il-qafas legali attwali hawnhekk jidħol l-irwol tal-Kumitat għall-Komunikazzjonijiet 
għall-aġġustament tekniku ta' l-annessi, kif stipulat fl-Artikolu 35 tad-Direttiva 2002/22/KE. 
Dan għandu jkompli japplika wkoll taħt il-qafas legali l-ġdid. L-użu tal-proċeduri ta' 
komitoloġija skond l-Artikoli 37(2) u 37 (3) ikun ifisser ir-regolamentazzjoni ta' bosta oqsma 
li ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-proċedura leġiżlattiva. Il-Kummissjoni tista' tfassal linjigwida 
biex jgħinu fl-iskambju ta' l-aħjar prattiki. M'hemmx bżonn ta' awtorità kif imsemmi fil-
proposta tal-Kummissjoni COM(2007)699.

Emenda 57
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Għandu jiżdied il-paragrafu 3 li ġej: imħassar
‘3. Sabiex tħares kontra d-degradazzjoni 
tas-servizz u r-rallentar tat-traffiku fuq in-
netwerks, il-Kummissjoni tista', wara li 
tkun ikkonsultat lill-Awtorità, tadotta 
miżuri implimentattivi tekniċi li 
jikkonċernaw kwalità minima ta' rekwiżiti 
tas-servizz li trid tiġi ffissata mill-awtorità 
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regolatorja nazzjonali għall-impriżi li 
jipprovdu netwerks ta' komunikazzjonijiet 
pubbliċi. Dawn il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 37(2). Għal 
raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-
Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' 
urġenza msemmija fl-Artikolu 37(3).’ 

Or. es

Emenda 58
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex tħares kontra d-degradazzjoni 
tas-servizz u r-rallentar tat-traffiku fuq in-
netwerks, il-Kummissjoni tista', wara li 
tkun ikkonsultat lill-Awtorità, tadotta 
miżuri implimentattivi tekniċi li 
jikkonċernaw kwalità minima ta' rekwiżiti 
tas-servizz li trid tiġi ffissata mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali għall-impriżi li 
jipprovdu netwerks ta' komunikazzjonijiet 
pubbliċi. Dawn il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 37(2). Għal 
raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-
Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' 
urġenza msemmija fl-Artikolu 37(3).’

3. Sabiex tħares kontra l-imblukkar anti-
kompetittiv u d-degradazzjoni gravi tas-
servizz fuq in-netwerks, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jistgħu jimponu
kwalità minima ta' rekwiżiti tas-servizz  
għall-impriżi li jipprovdu netwerks ta' 
komunikazzjonijiet pubbliċi. L-impriżi li 
jipprovdu netwerks ta’ komunikazzjonijiet 
pubbliċi għandu jkollhom id-dritt li 
jwettqu ġestjoni raġonevoli tan-netwerk. 
L-impożizzjoni ta’ kwalità minima ta’ 
servizzi m’għandhiex tirriżulta 
f’konsegwenzi mhux intenzjonati li 
jagħmlu ħsara lill-għażla tal-konsumatur 
u lill-innovazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha ssir distinzjoni bejn l-imblukkar u d-degradazzjoni, li m’għandhomx ikunu permessi, 
u l-ġestjoni raġonevoli tan-netwerks, li f’xi ċirkustanzi tista’ timplika r-rallentar tat-traffiku, 
sabiex tkun żgurata kwalità medja għall-utenti finali kollha. 

Emenda 59
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex tħares kontra d-degradazzjoni 
tas-servizz u r-rallentar tat-traffiku fuq in-
netwerks, il-Kummissjoni tista', wara li 
tkun ikkonsultat lill-Awtorità, tadotta 
miżuri implimentattivi tekniċi li 
jikkonċernaw kwalità minima ta' rekwiżiti 
tas-servizz li trid tiġi ffissata mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali għall-impriżi li 
jipprovdu netwerks ta' komunikazzjonijiet 
pubbliċi. Dawn il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 37(2). Għal 
raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-
Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' 
urġenza msemmija fl-Artikolu 37(3).’

3. Sabiex tħares kontra d-degradazzjoni 
tas-servizz u r-rallentar tat-traffiku fuq in-
netwerks, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jistgħu jipproponu 
kwalità minima ta' rekwiżiti tas-servizz 
għall-aħjar forniment possibbli tas-
servizz, inkluż għas-servizzi tal-‘voice-
over IP’. Il-proposti għandhom 
jikkunsidraw standards rikonoxxuti 
internazzjonalment.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Um eine Verschlechterung oder Verlangsamung von Diensten für den Endkunden zu 
verhindern, insbesondere im Bereich Voice Over IP, sollten die Kommission und der 
nationale Regulierer Mindestanforderungen für die best mögliche Diensterbringung falls 
erforderlich vorschlagen können. Die Vorschläge sollten aber internationale Standards 
berücksichtigen, um vergleichbare Wettbewerbsbedingungen  für die europäische Industrie zu 
garantieren. Darüber hinaus dürften diese Maßnahmen nicht im Rahmen des 
Komitologieverfahrens nach Art 37 Absatz 2 oder nach dem Dringlichkeitsverfahren 
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genommen werden, da es sich nicht um nicht wesentliche Bestimmungen handelt, sondern 
diese Vorschläge hätten wichtige Konsequenzen für die Qualität der Diensterbringung.

Emenda 60
Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex tħares kontra d-degradazzjoni 
tas-servizz u r-rallentar tat-traffiku fuq in-
netwerks, il-Kummissjoni tista', wara li 
tkun ikkonsultat lill-Awtorità, tadotta 
miżuri implimentattivi tekniċi li 
jikkonċernaw kwalità minima ta' rekwiżiti 
tas-servizz li trid tiġi ffissata mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali għall-impriżi li 
jipprovdu netwerks ta' komunikazzjonijiet 
pubbliċi. Dawn il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 37(2). Għal 
raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-
Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' 
urġenza msemmija fl-Artikolu 37(3).

3. Sabiex tħares kontra d-degradazzjoni 
tas-servizz u r-rallentar tat-traffiku fuq in-
netwerks, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkunu kapaċi jiffissaw kwalità 
minima ta' rekwiżiti tas-servizz għall-
impriżi li jipprovdu netwerks ta' 
komunikazzjonijiet pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li s-sitwazzjoni tista' tvarja minn Stat Membru għal ieħor, hu importanti li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu jistgħu jaġixxu. 
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Emenda 61
Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Għandu jiddaħħal l-paragrafu 3a li 
ġej:
"3a. Sabiex ikun żgurat li l-abilità ta’ l-
utenti li jaċċessaw jew jiddistribwixxu 
kontentut leġittimu jew iħaddmu 
kwalunkwe applikazzjoni u servizz 
leġittimu ma tkunx ristretta b'mod mhux 
raġonevoli, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkunu kapaċi jiżguraw li 
kwalunkwe limitazzjoni imposta mill-
impriżi li jipprovdu netwerks ta’ 
komunikazzjonijiet pubbliċi għal kemm l-
abbonati jkunu jistgħu jaċċessaw jew 
jiddistribwixxu kontenut leġittimu tkun 
ġustifikata kif suppost.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jimmoniterjaw jekk il-prattiki 
diskriminatorji min-naħa ta’ l-impriżi li jipprovdu servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
humiex ġustifikati kif suppost.

Emenda 62
Renato Brunetta

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 25 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-Artikolu 25(1) għandu jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:
"1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-utenti finali kollha tan-netwerks u tas-
servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
jew ikollhom l-informazzjoni tagħhom 
imdaħħla fil-bażijiet tad-dejta tad-
direttorju b’mod awtomatiku jew li jkunu 
mistoqsija b’mod espliċitu meta jitolbu s-
servizz, u f’intervalli regolari wara dan, 
jekk jixtiqux li tiddaħħal informazzjoni 
relevanti fil-bażijiet tad-dejta u kif jixtiequ 
li jsir dan. L-utenti finali għandhom ukoll 
jingħataw l-għażla jekk iridux li ċerta 
informazzjoni tiġi inkluża fil-bażi tad-
dejta mingħajr ma tiġi murija lill-utenti 
tas-servizzi tad-direttorju.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impożizzjoni ta' obbligi globali fuq operaturi li jikkontrollaw l-aċċess huma ġustifikati 
sabiex jiġi żgurat li l-utenti jibbenefikaw bis-sħiħ mill-kompetizzjoni fis-servizzi ta' 
kunsultazzjoni ta' direttorji u biex tkun tista' tippermetti t-tneħħija ta' regolamentazzjoni goffa 
dwar is-servizz universali bl-imnut. L-abilità taċ-ċittadin Ewropew li jivvjaġġa fi Stati 
Membri oħra u jkun jista' jaċċessa s-servizz ta' konsultazzjoni tad-direttorju abitwali tiegħu 
sabiex jikseb informazzjoni fil-lingwa tiegħu hija essenzjali għall-promozzjoni tas-suq uniku.

Emenda 63
Renato Brunetta

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt b
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
utenti finali kollha pprovduti b'servizz
telefoniku li jkun pubblikament 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
utenti finali kollha ta’ servizz tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi jista' 
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disponibbli jista' jkollhom aċċess għas-
servizzi ta' konsultazzjoni tad-direttorju tat-
telefown skond l-Artikolu 5(1)(b).’

jkollhom aċċess għas-servizzi ta' 
konsultazzjoni tad-direttorju tat-telefown 
skond l-Artikolu 5(1)(b) u li l-operaturi li 
jikkontrollaw l-aċċess għal servizzi ta’ dan 
it-tip jipprovdu servizzi b’kundizzjonijiet li 
jkunu ġusti, orjentati lejn l-ispejjeż, 
oġġettivi, mhux diskriminatorji u 
trasparenti.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impożizzjoni ta' obbligi globali fuq operaturi li jikkontrollaw l-aċċess huma ġustifikati 
sabiex jiġi żgurat li l-utenti jibbenefikaw bis-sħiħ mill-kompetizzjoni fis-servizzi ta' 
kunsultazzjoni ta' direttorji u biex tkun tista' tippermetti t-tneħħija ta' regolamentazzjoni goffa 
dwar is-servizz universali bl-imnut. L-abilità taċ-ċittadin Ewropew li jivvjaġġa fi Stati 
Membri oħra u jkun jista' jaċċessa s-servizz ta' konsultazzjoni tad-direttorju abitwali tiegħu 
sabiex jikseb informazzjoni fil-lingwa tiegħu hija essenzjali għall-promozzjoni tas-suq uniku.

Emenda 64
Renato Brunetta

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-Artikolu 25(4) jiġi sostitwit b'li ġej:
"4. L-Istati Membri m'għandhomx 
ikollhom restrizzjonijiet regolatorji li 
jimpedixxu li utent finali f'xi Stat 
Membru jaċċessja b'mod dirett servizzi 
ta' konsultazzjoni ta' direttorju f'xi Stat 
Membru ieħor permezz ta' voice mail 
jew SMS, u għandhom jieħdu passi biex 
jiżguraw dan l-aċċess, kif stipulat fl-
Artikolu 28 ta' din id-Direttiva.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-impożizzjoni ta' obbligi globali fuq operaturi li jikkontrollaw l-aċċess huma ġustifikati 
sabiex jiġi żgurat li l-utenti jibbenefikaw bis-sħiħ mill-kompetizzjoni fis-servizzi ta' 
kunsultazzjoni ta' direttorji u biex tkun tista' tippermetti t-tneħħija ta' regolamentazzjoni tas-
servizz universali bl-imnut goffa.. L-abilità taċ-ċittadin Ewropew li jivvjaġġa fi Stati Membri 
oħra u jkun jista' jaċċessja s-servizz ta' konsultazzjoni tad-direttorju abitwali tiegħu sabiex 
jikseb informazzjoni fil-lingwa tiegħu huwa essenzjali għall-promozzjoni tas-suq uniku.

Emenda 65
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu servizz li joriġina 
sejħiet nazzjonali u/jew internazzjonali 
permezz ta’ numru jew numri fi pjan ta’ 
numerazzjoni telefonika nazzjonali jew 
internazzjonali, jipprovdu aċċess għal 
servizzi ta’ emerġenza.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu servizz li joriġina u
jirċievi sejħiet nazzjonali u/jew 
internazzjonali permezz ta’ numru jew 
numri fi pjan ta’ numerazzjoni telefonika 
nazzjonali jew internazzjonali, jipprovdu 
aċċess għal servizzi ta’ emerġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta tkun qed tapplika l-obbligi għal sejħiet ta' emerġenza b'mod wiesa' 
wisq u tkun tista' tolqot servizzi li ma kenux maħsuba li jiġu regolati taħt l-qafas eżistenti u li 
mhumiex maħsuba biex jieħdu post servizz telefoniku (pereżempju - serje għal sejħiet għal 
barra (outbound calling series) għal numri internazzjonali tat-telefown biss). Nixtieq inwissi 
kontra approċċ bħal dan għaliex dan jista' jiskoraġġixxi t-tnedija ta' xi serviżżi innovattivi 
minħabba l-impożizzjoni ta' kundizzjonijiet goffi wisq qabel ma t-teknoloġija tkun żviluppat 
kemm suppost.
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Emenda 66
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-utenti finali b’diżabbiltà jkun jista’ 
jkollhom aċċess għal servizzi ta’ 
emerġenza. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti 
b’diżabbiltà jkun jista’ jkollhom aċċess 
għal servizzi ta’ emerġenza huma u 
jivvjaġġaw fi Stati Membri oħra, il-miżuri 
mittieħda jistgħu jinkludu l-assigurazzjoni 
ta’ konformità ma’ l-istandards jew l-
ispeċifikazzjonijiet rilevanti ppubblikati 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 17 
tad-Direttiva 2002/21/KE (id-Direttiva 
Qafas). 

(4) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-utenti finali b’diżabbiltà jkun jista’ 
jkollhom aċċess għal servizzi ta’ 
emerġenza skond id-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 7. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti 
b’diżabbiltà jkun jista’ jkollhom aċċess 
għal servizzi ta’ emerġenza huma u 
jivvjaġġaw fi Stati Membri oħra, il-miżuri 
mittieħda jistgħu jinkludu l-assigurazzjoni 
ta’ konformità ma’ l-istandards jew l-
ispeċifikazzjonijiet rilevanti ppubblikati 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 17 
tad-Direttiva 2002/21/KE (id-Direttiva 
Qafas). 

Or. el

Ġustifikazzjoni

Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu l-forniment ta' tagħmir terminali speċjali għal utenti 
b'diżabilità - b'mod partikulari dawk li huma torox jew ma jisimgħux tajjeb, dawk li ma 
jitkellmux jew dawk li huma għomja kif ukoll torox - kif ukoll servizzi għat-trażmissjoni tad-
dejta jew tagħmir ieħor speċjalizzat li għandu jiġi pprovdut mill-Istati Membri. 

Emenda 67
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 26 - paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-informazzjoni dwar il-post mnejn tkun 

(5) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-informazzjoni dwar il-post mnejn tkun 
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qed issir is-sejħa tkun disponibbli 
mingħajr ħlas lill-awtoritajiet responsabbli 
għall-ġestjoni ta’ l-emerġenzi għas-sejħiet 
kollha fuq in-numru uniku “112”. 

qed issir is-sejħa tkun disponibbli lill-
awtoritajiet responsabbli għall-ġestjoni ta’ 
l-emerġenzi għas-sejħiet kollha fuq in-
numru uniku “112”. L-ispiża sabiex 
tintbagħat din l-informazzjoni għandha 
ssir skond id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
rispettivi li jikkonċernaw numri ta' 
emerġenża nazzjonali.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li arrangamenti sabiex jiġu koperti l-ispejjeż li jirrigwardaw fejn jinsab min qed qed 
juża n-numru ta' emerġenza 112 ikunu konformi ma' dispożizzjonijiet ta' l-Istati Membri li 
jirrigwardaw is-sigurtà pubblika.

Emenda 68
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 26 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Sabiex tiżgura l-implimentazzjoni 
effettiva tas-servizzi ta’ “112” fl-Istati 
Membri, inkluż l-aċċess għall-utenti finali 
b’diżabbiltà meta dawn ikunu qed 
jivvjaġġaw fi Stati Membri oħra, il-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni ma’ l-
Awtorità, tista’ tadotta miżuri 
implimentattivi tekniċi.

7. Sabiex tiżgura l-implimentazzjoni 
effettiva tas-servizzi ta’ “112” fl-Istati 
Membri, inkluż l-aċċess għall-utenti finali 
b’diżabbiltà meta dawn ikunu qed 
jivvjaġġaw fi Stati Membri oħra, il-
Kummissjoni tista' tintroduċi linjigwida.

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 37(2). Għal 
raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-
Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' 
urġenza msemmija fl-Artikolu 37(3).
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond l-qafas legali attwali hawnhekk jidħol il-Kumitat għall-Komunikazzjonijiet għall-
aġġustament tekniku ta' l-annessi, kif stipulat fl-Artikolu 35 tad-Direttiva 2002/22/K. Dan 
għandu jkompli japplika wkoll taħt qafas legali ġdid. L-użu tal-proċeduri ta' komitoloġija 
skond l-Artikolu 27 (2) u 37 (3) ikun ifisser ir-regolamentazzjoni ta' bosta oqsma li ma 
jaqgħux fl-ambitu tal-proċedura leġiżlattiva. Il-Kummissjoni tista' tfassal linjigwida biex 
jgħinu fl-iskambju ta' l-aħjar prattiki. M'hemmx bżonn ta' awtorita kif imsemmi fil-proposta 
tal-Kummissjoni COM(2007)699.

Emenda 69
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali 
jkollhom aċċess effikaċi għan-numri u s-
servizzi fil-Komunità, il-Kummissjoni 
tista', wara konsultazzjoni ma' l-Awtorità, 
tadotta miżuri implimentattivi tekniċi. 
Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 37(2). Għal 
raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-
Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' 
urġenza msemmija fl-Artikolu 37(3).

2. Il-Kummissjoni tista’ tintroduċi 
linjigwida sabiex jiġi żgurat li l-utenti 
finali jkollhom aċċess effikaċi għal numri u 
servizzi fil-Komunità.

Kull miżura implimentattiva teknika ta' 
dan it-tip tiġi eżaminata perjodikament 
biex jitqiesu l-iżviluppi teknoloġiċi u fis-
suq.’

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Skond l-qafas legali attwali hawnhekk jidħol il-Kumitat għall-Komunikazzjonijiet għall-
aġġustament tekniku ta' l-annessi, kif stipulat fl-Artikolu 35 tad-Direttiva 2002/22/K. Dan 
għandu jkompli japplika wkoll taħt qafas legali ġdid. L-użu tal-proċeduri ta' komitoloġija 
skond l-Artikolu 27 (2) u 37 (3) ikun ifisser ir-regolamentazzjoni ta' bosta oqsma li ma 
jaqgħux taħt l-ambitu tal-proċedura leġiżlattiva. Il-Kummissjoni tista' tfassal linjigwida biex 
jgħinu fl-iskambju ta' l-aħjar prattiki. M'hemmx bżonn ta' awtorità kif imsemmi fil-proposta 
tal-Kummissjoni COM(2007)699.

Emenda 70
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-abbonati kollha b’numri mill-pjan 
nazzjonali ta’ numerazzjoni jistgħu 
jżommu, jekk jitolbu dan, in-numru/i 
tagħhom indipendentement mill-impriża li 
tipprovdi s-servizz skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Anness 1, parti C.

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Miżuri li jirrigwardaw il-portabbiltà tan-numru jkunu jridu jiġu adottati skond il-leġiżlazzjoni 
għaliex dan m'hux aġġustament meħtieġ għal raġunijiet teknoloġiċi jew minħabba bidliet fis-
suq.

Emenda 71
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 30 – paragrafu 4



AM\718824MT.doc 43/56 PE404.785v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-portabbiltà tan-numri u l-attivazzjoni 
sussegwenti tagħhom għandhom jiġu 
implimentati fl-iqsar żmien possibbli, 
mhux aktar tard minn jum ta’ xogħol minn 
meta tkun saret it-talba inizjali mill-
abbonat.

4. Il-portabbiltà tan-numri u l-attivazzjoni 
sussegwenti tagħhom għandhom jiġu 
implimentati fl-iqsar żmien possibbli, 
mhux aktar tard minn jum ta’ xogħol minn 
meta tkun saret it-talba inizjali mill-
abbonat fil-każ ta' netwerks mobbli, u 
mhux aktar tard minn tlett ijiem ta' 
xogħol minn wara t-talba inizjali ta' l-
abbonat fil-każ ta' operaturi ta' netwerks 
fissi.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir din id-distinzjoni għaliex il-portabilità tista' tinvolvi aġġustament 
tekniċi aktar komplikati li jkunu jiddependu mill-infrastruttura eżistenti.

Emenda 72
Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 30 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Bla ħsara għal kull perjodu kuntrattwali 
minimu, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jiżguraw li l-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-
terminazzjoni ta’ kuntratt ma jservux ta’ 
diżinċentiv għall-bdil minn fornitur ta’ 
servizzi għal ieħor.

6. Bla ħsara għal kull perjodu kuntrattwali 
minimu raġonevoli, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw 
li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-
terminazzjoni ta’ kuntratt ma jservux ta’ 
diżinċentiv għall-bdil minn fornitur ta’ 
servizzi għal ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodi kuntrattwali minimi għandhom ikunu raġonevoli u ma jfixklux il-kompetizzjoni.
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Emenda 73
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu "obbliġi 
ta' ridiffużjoni" raġonevoli għat-
trażmissjoni ta' kanali u servizzi speċifiċi 
tax-xandir bir-radju u t-televiżjoni u 
servizzi ta' aċċessibbiltà, fuq impriżi taħt 
il-ġurisdizzjoni tagħhom li jipprovdu 
netwerks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
użati għad-distribuzzjoni ta' xandir bir-
radju jew bit-televiżjoni lill-pubbliku fejn 
numru kbir ta' utenti finali ta' dawn in-
netwerks jużawhom bħala l-mezzi 
prinċipali biex jirċievu xandir bir-radju u t-
televizjoni. Dawn l-obbligi għandhom jiġu 
imposti biss meta jkunu meħtieġa biex 
jilħqu għanijiet ta' interess ġenerali definiti 
b'mod ċar u speċifiku minn kull Stat 
Membru fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu 
u għandhom ikunu proporzjonati u 
trasparenti. .

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu "obbliġi 
ta' ridiffużjoni" raġonevoli għat-
trażmissjoni ta' servizzi speċifiċi 
awdjoviżivi tal-midja u servizzi 
kumplimentari fuq impriżi taħt il-
ġurisdizzjoni tagħhom li jipprovdu 
netwerks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
użati għad-distribuzzjoni ta' xandir bir-
radju u ta’ servizzi awdjoviżivi tal-midja
lill-pubbliku fejn numru kbir ta' utenti 
finali ta' dawn in-netwerks jużawhom bħala 
l-mezzi prinċipali biex jirċievu xandir bir-
radju u permezz ta' servizzi awdjoviżivi tal-
midja. Dawn l-obbligi għandhom jiġu 
imposti biss meta jkunu meħtieġa biex 
jilħqu għanijiet ta' interess ġenerali definiti 
b'mod ċar u speċifiku minn kull Stat 
Membru fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu 
u għandhom ikunu proporzjonati u 
trasparenti. .

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ambitu għandu jkun konformi mad-Direttiva tat-Televiżjoni. L-ambitu tar-regoli rigward "l-
obbligu ta' ridifużżjoni" ta' l-Artikolu 13 huwa dejjaq wisq u jmur kontra l-objettiv iddikjarat 
tal-pakkett għat-telekomunikazzjoni li huwa li jissaħħew id-drittijiet ta' l-utenti u tal-
konsumaturi. Huma jikkonċernaw biss servizzi li għandhom l-iskop li jiffaċilitaw l-aċċess għal 
persuni b'diżabilità. Regoli li jirrigwardaw l-obbligi ta' ridifużżjoni jeħtieġ li japplikaw ukoll 
għal gruppi oħrajn, bħalma huma popolazzjonijiet b'lingwi minoritarji, jew għal servizzi 
supplimentari għall-pubbliku bħalma huma t-teletext, ir-radiotext u l-informazzjoni dwar il-
programmi.
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Emenda 74
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jeżaminaw l-
"obbligi ta' ridiffużjoni" mill-inqas kull 
tliet snin.’

L-Istati Membri għandhom jeżaminaw l-
"obbligi ta' ridiffużjoni f'perjodi ta' żmien i 
regolari.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-għadd ta' strumenti legali differenti ta' l-Istati Membri m'għandux ikun hemm 
regoli li japplikaw għall-UE kollha rigward kemm l-obbligi għandhom ikunu riveduti ta' 
spissi.

Emenda 75
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 33 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bla ħsara għall-applikazzjoni tad-
Direttiva 1999/5/KE u b'mod partikolari 
tar-rekwiżiti fir-rigward tad-diżabbiltà 
skond l-Artikolu 3(3)(f) tagħha, u sabiex 
tittejjeb l-aċċessibbiltà għas-servizzi u t-
tagħmir ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
mill-utenti finali b'diżabbiltà, il-
Kummissjoni tista', wara li tikkonsulta 
ma' l-Awtorità, tieħu l-miżuri 
implimentattivi tekniċi xierqa biex 
tindirizza l-kwisjonijiet imqajma fir-
rapport imsemmi fil-paragrafu 3, wara li 
tkun saret konsultazzjoni pubblika. Dawn 
il-miżuri mfassla biex jemendaw l-

4. Bla ħsara għall-applikazzjoni tad-
Direttiva 1999/5/KE u b'mod partikolari 
tar-rekwiżiti fir-rigward tad-diżabbiltà 
skond l-Artikolu 3(3)(f) tagħha, u sabiex 
tittejjeb l-aċċessibbiltà għas-servizzi u t-
tagħmir ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
mill-utenti finali b'diżabbiltà, il-
Kummissjoni tista', tintroduċi linjigwida u 
tieħu l-miżuri implimentattivi tekniċi 
xierqa biex tindirizza l-kwisjonijiet 
imqajma fir-rapport imsemmi fil-paragrafu 
3, wara li tkun saret konsultazzjoni
pubblika.
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elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 37(2). Għal 
raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-
Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' 
urġenza msemmija fl-Artikolu 37(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond l-qafas legali attwali hawnhekk jidħoll-irwol tal-Kumitat għall-Komunikazzjonijiet 
għall-aġġustament tekniku ta' l-annessi, kif stipulat fl-Artikolu 35 tad-Direttiva 2002/22/K. 
Dan għandu jkompli japplika wkoll taħt qafas legali ġdid. L-użu tal-proċeduri ta' 
komitoloġija skond l-Artikolu 27 (2) u 37 (3) ikun ifisser ir-regolamentazzjoni ta' bosta oqsma 
li ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-proċedura leġiżlattiva. Il-Kummissjoni tista' tfassal linjigwida 
biex jgħinu fl-iskambju ta' l-aħjar prattiki. M'hemmx bżonn ta' awtorità kif imsemmi fil-
proposta tal-Kummissjoni COM(2007)699.

Emenda 76
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 24
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 5a (1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jkunu ġew 
ikkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 8 tagħha.

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond l-qafas legali attwali hawnhekk jidħol l-irwol tal-Kumitat għall-Komunikazzjonijiet 
għall-aġġustament tekniku ta' l-annessi, kif stipulat fl-Artikolu 35 tad-Direttiva 2002/22/K. 
Dan għandu jkompli japplika wkoll taħt qafas legali ġdid. L-użu tal-proċedura ta' 
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komitoloġija bi skrutinju mill-Parlament Ewropew jista' jirriżulta fir-regolamentazzjoni ta' 
bosta oqsma li ma jaqgħux fl-ambitu tal-proċedura leġiżlattiva tradizzjonali - mingħajr ebda 
studju ta' evalwazzjoni u mingħajr ebda dibattitu pubbliku. Madankollu, il-Kummissjoni tista' 
tfassal linjigwida biex jgħinu fl-iskambju ta' l-aħjar prattiki.

Emenda 77
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 24
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 5a (1), (2), (4) u (6), u l-
Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
wara li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet 
ta' l-Artikolu 8 tiegħu.’

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond l-qafas legali attwali hawnhekk jidħol l-irwol tal-Kumitat għall-Komunikazzjonijiet 
għall-aġġustament tekniku ta' l-annessi, kif stipulat fl-Artikolu 35 tad-Direttiva 2002/22/K. 
Dan għandu jkompli japplika wkoll taħt qafas legali ġdid. L-użu tal-proċedura ta' 
komitoloġija urġenti jista' jirriżulta fir-regolamentazzjoni ta' bosta oqsma li ma jaqgħux fl-
ambitu tal-proċedura leġiżlattiva tradizzjonali - mingħajr ebda studju ta' evalwazzjoni u 
mingħajr ebda dibattitu pubbliku. Madankollu, il-Kummissjoni tista' tfassal linjigwida biex 
jgħinu fl-iskambju ta' l-aħjar prattiki.

Emenda 78
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà li jwassal 
għall-qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ 
jew l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, il-fornitur ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli għandu, 
mingħajr dewmien żejjed, jinnotifika lill-
abbonat ikkonċernat u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali dwar dan il-ksur. In-
notifika lill-abbonat għandha għall-inqas 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur u 
tirrakkomanda miżuri biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi li jistgħu jinqalgħu. In-
notifika lill-aworità regolatorja nazzjonali 
għandha, barra minn dan, tiddeskrivi l-
konsegwenzi tal-miżuri meħuda mill-
fornitur biex jittratta l-ksur.

‘3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà mill-fornitur 
ta' servizzi pubbliċi ta' komunikazzjoni 
elettronika li jwassal għall-qerda, it-telf, l-
alterazzjoni, il-kxif ta’ jew l-aċċess għal 
dejta personali mingħajr awtorizzazzjoni, 
imxandra, maħżuna jew ipproċessata 
xort’oħra f’konnessjoni mal-forniment ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
pubblikament disponibbli fil-Komunità, il-
fornitur ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi pubblikament disponibbli 
għandu mingħajr dewmien żejjed 
jinnotifika lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali dwar dan il-ksur. In-notifika 
għandha għall-inqas tiddeskrivi n-natura 
tal-ksur u l-konsegwenzi tagħha u l-miżuri 
meħuda mill-fornitur biex jittratta l-ksur, u 
għandha tirrakkomanda wkoll miżuri biex 
jitnaqqsu l-effetti negattivi li jistgħu 
jinqalgħu. L-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tiddeċiedi jekk il-
fornitur ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi pubbliċi għandux jinnotifika 
lill-abbonat ikkonċernat dwar il-ksur. Il-
Kummissjoni tista’, wara li tkun 
ikkonsultat lill-[xxx], tieħu l-miżuri ta’ 
koordinazzjoni xierqa biex tiżgura 
approċċ konsistenti fil-livell tal-Komunità. 
Fejn ikun xieraq, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali kkonċernata għandha 
tinnotifika lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fi Stati Membri oħra u lill-
[xxx[ dwar il-ksur. Meta l-iżvelar tal-ksur 
huwa fl-interess pubbliku, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tista’ tinforma lill-
pubbliku. Kull tliet xhur, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tressaq 
rapport fil-qosor lill-Kummissjoni dwar 
in-notifikazzjonijiet li tkun irċiviet u l-
azzjonijiet li jkunu ttieħdu b’konformità 
ma’ dan il-paragrafu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fornituri ta' servizzi elettroniċi ta' komunuikazzjoni huma risponsabbli biss għan-notifika ta' 
ksur ta' sigurtà jekk il-ksur ikun sar b'konsegwenza ta' l-azzjonijiet tagħhom u mhux ta' terza 
persuna. Barra minn hekk, li wieħed jinforma lill-abbonati kollha dwar kull ksur jista’ joħloq 
konfużjoni mhux meħtieġa għall-konsumaturi. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRAs) 
għandhom jiddeċiedu huma jekk ir-riskju tas-sigurtà u l-konsegwenzi potenzjali tiegħu 
humiex serji biżżejjed biex jittieħdu azzjonijiet ta’ prevenzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
timmoniterja ksur tas-sigurtà u azzjonijiet meħuda mill-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
biex tiġi evitata kwalunkwe konsegwenza ta' ħsara li l-ksur jista’ jikkawża jew seta' kkawża.

Emenda 79
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà li jwassal għall-
qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ jew 
l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, il-fornitur ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli għandu, 
mingħajr dewmien żejjed, jinnotifika lill-
abbonat ikkonċernat u lill-awtorità
regolatorja nazzjonali dwar dan il-ksur. In-
notifika lill-abbonat għandha għall-inqas 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur u 
tirrakkomanda miżuri biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi li jistgħu jinqalgħu. In-
notifika lill-aworità regolatorja nazzjonali 
għandha, barra minn dan, tiddeskrivi l-
konsegwenzi tal-miżuri meħuda mill-
fornitur biex jittratta l-ksur.

3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà li jwassal għall-
qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ jew 
l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, il-fornitur ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli għandu, 
mingħajr dewmien żejjed, jinnotifika lill-
abbonat ikkonċernat u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali dwar dan il-ksur. In-
notifika lill-abbonat għandha għall-inqas 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur u 
tirrakkomanda miżuri biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi li jistgħu jinqalgħu. In-
notifika lill-aworità regolatorja nazzjonali 
għandha, barra minn dan, tiddeskrivi l-
konsegwenzi tal-miżuri meħuda mill-
fornitur biex jittratta l-ksur.

Ksur ta' sigurtà għandu jitqies li jikkawża 
ħsara sinifikanti biss meta jkun 
jikkonċerna reat speċifiku.
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Meta dejta ma tkunx tista' tintuża 
minħabba mezzi proċedurali jew tekniċi 
hekk li r-riskju ta' telf ikun baxx jew 
sostanzjalment imbiegħed, ksur ta' sigurtà 
ta' dejta m'għandux jitqies li jikkawża 
ħsara sinifikanti lill-utent finali imma trid 
tingħata ġustifikazzjoni tiegħu meta din 
tintalab.

Or. en

Emenda 80
Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà li jwassal għall-
qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ jew 
l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, il-fornitur ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli għandu, 
mingħajr dewmien żejjed, jinnotifika lill-
abbonat ikkonċernat u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali dwar dan il-ksur. In-
notifika lill-abbonat għandha għall-inqas 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur u 
tirrakkomanda miżuri biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi li jistgħu jinqalgħu. In-
notifika lill-aworità regolatorja nazzjonali 
għandha, barra minn dan, tiddeskrivi l-
konsegwenzi tal-miżuri meħuda mill-
fornitur biex jittratta l-ksur.

3. F’każ ta’ ksur serju ta’ sigurtà li jwassal 
għall-qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ 
jew l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi elettroniċi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità li jkun ta' ħsara 
għall-konsumatur, il-fornitur ta’ servizzi 
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli għandu, 
mingħajr dewmien żejjed, jinnotifika lill-
abbonat ikkonċernat u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali dwar dan il-ksur. In-
notifika lill-abbonat għandha għall-inqas 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur u 
tirrakkomanda miżuri biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi li jistgħu jinqalgħu. In-
notifika lill-aworità regolatorja nazzjonali 
għandha, barra minn dan, tiddeskrivi l-
konsegwenzi tal-miżuri meħuda mill-
fornitur biex jittratta l-ksur.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-obbligu ta' notifika ta' ksur ta' sigurtà għandu jkun proporzjonat mal-ksur li jkun seħħ.

Emenda 81
Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 4
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ħżin ta’ l-informazzjoni, jew il-ksib ta’ l-
aċċess għall-informazzjoni diġà maħżuna, 
fit-tagħmir terminali ta’ abbonat jew utent 
huma permessi biss bil-kundizzjoni li l-
abbonat jew l-utent ikkonċernati jiġu 
pprovduti b’informazzjoni ċara u 
komprensiva skond id-Direttiva 95/46/KE, 
dwar inter alia l-għanijiet ta’ l-ipproċessar 
mill-kontrollur tad-dejta. Dan ma 
jimpedixxi l-ebda ħżin jew aċċess tekniku 
għall-għan esklużiv ta’ implimentazzjoni 
jew faċilitazzjoni tat-trażmissjoni ta’ 
komunikazzjoni fuq netwerk ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi, jew kif 
strettament meħtieġ biex jiġi pprovdut 
servizz ta’ soċjetà ta’ l-informazzjoni 
espliċitament mitlub mill-abbonat jew l-
utent.’

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ħżin ta’ l-informazzjoni, jew il-ksib ta’ l-
aċċess għall-informazzjoni diġà maħżuna, 
fit-tagħmir terminali ta’ abbonat jew ta'
utent, huma permessi biss bil-kundizzjoni 
li l-abbonat jew l-utent ikkonċernat ikun ta 
minn qabel il-kunsens tiegħu fuq il-bażi 
ta' informazzjoni ċara u komprensiva 
skond id-Direttiva 95/46/KE dwar, 
inter alia, l-għanijiet ta’ l-ipproċessar u 
jingħatlu d-dritt li jirrifjuta pproċessar 
bħal dan mill-kontrollur tad-dejta. Dan ma 
jimpedixxi l-ebda ħżin jew aċċess tekniku 
għall-għan esklużiv ta’ implimentazzjoni 
jew faċilitazzjoni tat-trażmissjoni ta’ 
komunikazzjoni fuq netwerk ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi, jew kif 
strettament meħtieġ biex jiġi pprovdut 
servizz ta’ soċjetà ta’ l-informazzjoni 
espliċitament mitlub mill-abbonat jew l-
utent.’ Il-kunsens minn qabel ta' l-
abbonat għandu dejjem jintalab b'mod 
separat mill-kunsens tiegħu għad-
dispożizzjonijiet ġenerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ambjent tal-komunikazzjoni elettronika, l-użu ta' informazzjoni personali huwa mifrux 
ħafna.   Qabel ma l-informazzjoni tiġi aċċessjata hemm bżonn li jinkiseb il-kunsens ta' l-
abbonat b'mod li dan jintalab b'mod separat mill-kunsens tiegħu għad-dispożizzjonijiet 
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ġenerali.

Emenda 82
Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 4 a (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Artikolu 6(3) jiġi sostitwit b'li ġej:
'3. Għall-iskopijiet ta'  marketing ta' 
servizzi ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi jew sabiex jingħataw serviżżi 
ta' valur miżjud, il-fornitur ta' servizz 
ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
disponibbli għall-pubbliku jista' 
jipproċessa d-dejta li jirreferi għaliha 
paragrafu 1 fil-limiti u għat-tul meħtieġ 
għal serviżżi jew għal marketing bħal 
dawn, sakemm l-abbonat jew l-utent lil 
min tikkonċerna d-dejta jkun ta l-
kunsens tiegħu minn qabel. L-utenti jew
l-abbonati għandhom jingħataw 
informazzjoni ċara u komprensiva dwar 
il-possibilità li jirtiraw meta jridu l-
kunsens tagħhom għall-ipproċessar ta' 
dejta traffikata. Il-proċeduri biex jiġi 
rtirat il-kunsens għandhom ikunu faċli u 
bla kumplikazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ambjent tal-komunikazzjoni elettronika, l-użu ta' informazzjoni personali huwa mifrux 
ħafna.   Qabel ma l-informazzjoni tiġi aċċessjata hemm bżonn li jintalab il-kunsens ta' l-
abbonat.
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Emenda 83
Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 4 a (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-Artikolu 9(1) jiġi sostitwit b'li ġej:
"1. Meta dejta dwar il-post mnejn tkun 
qed issir is-sejħa, minbarra dejta 
traffikata, li tirrigwarda utenti jew 
abbonati ta' netwerks ta' 
komunikazzjoni pubbliċi jew ta' servizzi 
ta' komunikazzjoni elettronċi pubbliċi  
tkun tista' tiġi pproċessata, dejta bħal 
din tkun tista' tiġi pproċessata biss meta 
dan isir b'mod anonimu u bil-kunsens 
minn qabel ta' l-utenti jew ta' l-
abbonati, sal-limitu u t-tul meħtieġ 
ghall-għoti ta' servizz ta' valur miżjud. 
Il-fornitur tas-servizz għandu jinforma 
lill-utenti u lill-abbonati qabel ma 
jinkiseb il-kunsens dwar it-tip ta' dejta 
dwar il-post mnejn tkun qed issir is-
sejħa,  minbarra dejta traffikata li se tiġi 
pproċessata, dwar ir-raġuni u kemm se 
jdum l-ipproċessar, u dwar jekk id-dejta 
tkunx se tiġi trażmessa lil parti terza 
għall-iskop li jingħata servizz ta' valur 
miżjud. Utenti u abbonati għandhom 
jingħataw informazzjoni ċara u 
komprensiva dwar id-dritt li jirtiraw 
meta jridu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta' dejta dwar il-post mnejn 
tkun qed issir is-sejħa, minbarra dejta 
traffikata. Il-proċeduri biex jiġi rtirat il-
kunsens għandhom ikunu faċli u bla 
kumplikazzjonijiet. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ambjent tal-komunikazzjoni elettronika, l-użu ta' informazzjoni personali huwa mifrux 
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ħafna.   Qabel ma l-informazzjoni tiġi aċċessjata hemm bżonn li jintalab il-kunsens ta' l-
abbonat.

Emenda 84
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 4 c (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) L-Artikolu 12(2) jiġi sostitwit b'li ġej:
"2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fejn l-inklużjoni ta' dejta personali rigward 
utenti finalin ta' netwerks ta' 
komunikazzjoni elettroniċi u ta' servizzi 
f'databases hija awtomatika, l-utenti finalin 
tingħatalhom l-opportunità li jneħħu jew 
jillimtaw dejta bħal din, u fejn dan jsirx, 
huma jiġu mitluba speċifikament meta 
jitolbu s-servizz, u kull tant żmien wara 
b'mod regolari, jekk iridux, u kif iridu, li
dejta bħal din tiġi inkluża fid-databases 
tad-direttorju. L-utenti finalin għandhom 
ukoll jingħataw l-għażla jekk iridux li l-
informazzjoni tiġi inkluża fid-database 
mingħajr ma tiġi murija lill-utenti tas-
servizzi tad-direttorju, u li jivverikaw, 
jikkoreġu jew jirtiraw dejta bħal din. In-
nuqqas ta' inklużjoni f'direttorju 
pubbliku ta' abbonati, il-verifika, il-
korrezzjoni u l-irtirar ta' dejta personali 
minnu għandhom ikunu bla ħlas."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fornituri ta' konsultazzjoni ta' direttorji b'dan il-mod ikunu jistgħu jiffaċilitaw il-
komunikazzjonijiet ma' konsumaturi ta' l-ECS mingħajr ma jikkompromettu t-tħassib dwar 
privatezza u b'hekk jitwettqu aħjar l-għanijiet ta' inklużjoni u ta' privatezza. Jeħtieġ li jiġu 
implimentati mekkaniżmi li jiggarantixxu l-eżerċizzju tad-dritt ta' l-utenti finalin li jiġu inklużi 
b'dan il-mod f'databases ta' direttorji u b'hekk jiġi żgurat li s-servizzi ta' direttorji jkunu 
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komprensivi kif stipulat fil-premessa 11 tad-Direttorju Universali tas-Servizzi.

Emenda 85
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 4 d (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) L-Artikolu 13(1) jiġi sostitwit b'li ġej:
1. L-użu ta’ sistemi ta’ telefonija 
awtomatika mingħajr l-intervenzjoni 
tal-bniedem (apparat ta’ telefonija 
awtomatiku), faxes, jew posta 
elettronika għall-iskopijiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni diretta, jista’ 
jkun permessi għall-abbonati biss li 
jkunu taw il-permess tagħhom minn 
qabel. It-trażmissjoni awtomatika ta' 
messaġġi kummerċjali mhux mitluba għal 
apparat tar-radju jew għal apparat ta' 
telekomunikazzjoni terminali ta' persuni 
fiżiċi jista' jsir biss bil-kunsens minn 
qabel taghhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu ta' komunikazzjonijiet mhux mitluba għandu jiġi aġġornat fid-dawl ta' l-iżvilupp 
teknoloġiku għaliex hemm mezzi ġodda li huma kapaċi jikkomunikaw ma' xulxin mingħajr ma 
jużaw netwerk ta' komunikazzjoni pubbliku.

Emenda 86
Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 4 e (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 13 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4e) Jitħassar il-paragrafu 2 ta' l-Artikolu 
13.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li komunikazzjonijiet mhux mitluba saru daqstant mifruxa fuq l-internet, il-
konsumaturi għandhom dejjem jagħżlu huma li jitlobuhom.
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