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Emenda 24
Astrid Lulling

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Fin-netwerks IP tal-ġejjieni fejn il-
forniment ta’ servizz jista’ jinfired mill-
forniment tan-netwerk, l-Istati Membri g
ħandhom jiddeterminaw liema huma l-passi 
l-iżjed xierqa li għandhom jittieħdu biex 
tkun żgurata d-disponibbiltà tas-servizzi 
telefoniċi pubblikament disponibbli 
pprovduti li jużaw netwerks pubbliċi ta’ 
komunikazzjoniet u aċċessibbiltà bla 
interruzzjoni għal servizzi ta’ emerġenza 
f’każ ta’ ħsara katastrofika fin-netwerk jew 
f’każi ta’ force majeure.

(17) Fin-netwerks IP tal-ġejjieni fejn il-
forniment ta’ servizz jista’ jinfired mill-
forniment tan-netwerk, l-Istati Membri g
ħandhom jiddeterminaw liema huma l-passi 
l-iżjed xierqa li għandhom jittieħdu biex 
tkun żgurata d-disponibbiltà tas-servizzi 
telefoniċi pubblikament disponibbli 
pprovduti li jużaw netwerks pubbliċi ta’ 
komunikazzjoniet u aċċessibbiltà bla 
interruzzjoni għal servizzi ta’ emerġenza 
f’każ ta’ ħsara katastrofika fin-netwerk jew 
f’każi ta’ force majeure, filwat li jitqiesu d-
diffikulatajiet tekniċi tal-forniment ta' 
dawn is-servizzi u sabiex ma jinħoloqx piż
eċċessiv jew ostaklu għall-iżvilupp ta' 
servizzi u applikazzjonijiet innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament PATS għandu jkun riservat għall-PATS u għal dawk li joffru sostituzzjoni 
simili għas-servizzi tat-telefon bl-imnut tradizzjonali fejn ikun hemm riskju li l-konsumatur 
ikun konfuż u jkun hemm ġustifikazzjoni għal livell għoli ta' protezzjoni, inkluż fir-rigward ta' 
l-aċċess għas-servizzi ta' emerġenza.

Jidher li ma hemm l-ebda aspettattiva mill-utenti għal aċċess għal servizzi ta' emerġenza g
ħas-servizzi indipendenti min-netwerk, li ma joffrux servizzi tradizzjonali tat-telefon jew 
sostitut simili għas-servizzi tradizzjonali tat-telefon. Din il-possibilità għandha l-għan li ti
żgura li dawn is-servizzi speċifiċi ma jkunux affettwati b'din id-dispożizzjoni.

Emenda 25
Astrid Lulling

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-utenti finali għandhom ikunu jistgħu 
jaqbdu mas-servizzi ta’ emerġenza 
pprovduti u jaċċessawhom billi jużaw 
kwalunkwe servizz telefoniku li hu kapaċi 
joriġina sejħiet vokali permezz ta’ numru 
jew numri fil-pjani ta’ numerazzjoni 
telefonika nazzjonali jew internazzjonali. L-
awtoritajiet ta’ emerġenza għandhom ikunu 
jistgħu jimmaniġġjaw u jwieġbu telefonati 
fuq in-numru “112” bi prontezza u effi
ċjenza almenu daqs fil-każ ta’ telefonati fuq 
numri ta’ emerġenza nazzjonali oħra. Huwa 
importanti li jiżdied l-għarfien tan-numru 
“112” sabiex jittejjeb il-livell ta’ ħarsien u 
sigurtà għaċ-ċittadini waqt l-ivvjaġġar tag
ħhom fl-Unjoni Ewropea. Għal dan il-għan, 
iċ-ċittadini għandhom jintgħamlu konxji li 
n-numru “112” jista’ jintuża bħala numru 
ta’ emerġenza uniku waqt l-ivvjaġġar f’kull 
Stat Membru, b’mod partikolari permezz 
ta’ informazzjoni pprovduta fil-vendi 
internazzjonali tal-karozzi tal-linja, fl-
istazzjonijiet ferrovjarji, fil-portijiet jew l-
ajruporti u fid-direttorji tat-telefown, fil-
kjoskijiet tat-telefown u l-materjal mibgħut 
lill-abbonati inklużi l-kontijiet. L-obbligu 
biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-
post mnejn toriġina t-telefonata għandu 
jissaħħaħ sabiex jitkabbar il-ħarsien taċ-
ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea. B’mod 
partikolari, l-operaturi għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar il-post mnejn toriġina t-
telefonata lis-servizzi ta’ emerġenza 
permezz ta’ metodu ‘push’ (“push mode”). 
Sabiex tirreaġixxi għall-iżviluppi teknoloġi
ċi, inkluż dawk li jwasslu għal preċiżjoni e
żatta dejjem tikber ta’ l-informazzjoni dwar 
il-post, il-Kummissjoni għandha tkun tista’
tadotta miżuri implimentattivi tekniċi sabiex 
tiżgura l-implimentazzjoni effettiva tan-
numru “112” fil-Komunità għall-benefiċċju 
taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea.

(19) L-utenti finali għandhom ikunu jistgħu 
jaqbdu mas-servizzi ta’ emerġenza 
pprovduti u jaċċessawhom billi jużaw 
kwalunkwe servizz telefoniku li hu kapaċi 
joriġina u jirċievi sejħiet vokali permezz 
ta’ numru jew numri fil-pjani ta’ 
numerazzjoni telefonika nazzjonali jew 
internazzjonali. L-awtoritajiet ta’ emer
ġenza għandhom ikunu jistgħu jimmaniġ
ġjaw u jwieġbu telefonati fuq in-numru 
“112” bi prontezza u effiċjenza almenu 
daqs fil-każ ta’ telefonati fuq numri ta’ 
emerġenza nazzjonali oħra. Huwa 
importanti li jiżdied l-għarfien tan-numru 
“112” sabiex jittejjeb il-livell ta’ ħarsien u 
sigurtà għaċ-ċittadini waqt l-ivvjaġġar tag
ħhom fl-Unjoni Ewropea. Għal dan il-għan, 
iċ-ċittadini għandhom jintgħamlu konxji li 
n-numru “112” jista’ jintuża bħala numru 
ta’ emerġenza uniku waqt l-ivvjaġġar f’kull 
Stat Membru, b’mod partikolari permezz 
ta’ informazzjoni pprovduta fil-vendi 
internazzjonali tal-karozzi tal-linja, fl-
istazzjonijiet ferrovjarji, fil-portijiet jew l-
ajruporti u fid-direttorji tat-telefown, fil-
kjoskijiet tat-telefown u l-materjal mibgħut 
lill-abbonati inklużi l-kontijiet. L-obbligu 
biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-
post mnejn toriġina t-telefonata għandu 
jissaħħaħ sabiex jitkabbar il-ħarsien taċ-
ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea. B’mod 
partikolari, l-operaturi għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar il-post mnejn toriġina t-
telefonata lis-servizzi ta’ emerġenza 
permezz ta’ metodu ‘push’ (“push mode”). 
Filwaqt li dawn il-miżuri għandhu 
jkollhom l-għan li jiggarantixxu s-
sikurezza ta' l-utenti, huma m'g
ħandhomx jikkostitwixxu piż inġust fuq il-
fornituri jew joħonqu l-evoluzzjoni jew l-i
żvilupp ta' servizzi u applikazzjonijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni mill-ġdid ta' 'u jirċievi' agħmilha ċara li s-servizzi relevanti biss ikunu kkon
ċernati, u mhux is-servizzi l-ġodda jew indipendenti min-netwerk, li ma jkunux qed joffru
servizzi tat-telefon tradizzjonali jew sostitut simili għas-servivizzi tat-telefon tradizzjonali u 
fejn ikun jidher li ma hemm l-ebda aspettativa min-naħa ta' l-utenti għal aċċess għal servizzi 
ta' emerġenza.

It-titjib ta' protezzjonijiet ta' l-utenti m'għandux jonħoq l-innovazzjoni u l-anqas ma għandu 
jikkostitwixxi piż inġust jew bla ġustifikazzjoni għall-fornituri.

Emenda 26
Piia-Noora Kauppi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(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 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’ ridiffu
żjoni” legali, imma għal kanali tax-xandir 
speċifikati biss ipprovduti minn fornitur ta’ 
servizz tal-midja speċifikat. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu ġustifikazzjoni ċara g
ħall “obbligi ta’ ridiffużjoni” fil-leġi
żlazzjoni nazzjonali tagħhom biex jiżguraw 
li dawn l-obbligi huma trasparenti, 
proporzjonati u definiti kif xieraq. F’dan ir-
rigward, l-“obbligi ta’ ridiffużjoni” g
ħandhom jitfasslu b’mod li jiġu pprovduti in
ċentivi 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-
teknoloġija u s-suq, ikun meħtieġ li dan l-e
żaminar 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-aċ
ċessibbiltà għall-utenti b’diżabbiltà, dawn is-
servizzi jkunu jinkludu servizz ta’ test bil-
vidjow, servizz ta’ sottotitli, deskrizzjoni 
awdjo jew lingwa tas-sinjali.

(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 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’ ridiffu
żjoni” legali, imma għal kanali tax-xandir 
speċifikati biss ipprovduti minn fornitur ta’ 
servizz tal-midja speċifikat. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu ġustifikazzjoni ċara g
ħall “obbligi ta’ ridiffużjoni” fil-leġi
żlazzjoni nazzjonali tagħhom biex jiżguraw 
li dawn l-obbligi huma trasparenti, 
proporzjonati u definiti kif xieraq. F’dan ir-
rigward, l-“obbligi ta’ ridiffużjoni” g
ħandhom jitfasslu b’mod li jiġu pprovduti in
ċentivi 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-
teknoloġija u s-suq, ikun meħtieġ li dan l-e
żaminar komprensiv jitwettaq mill-inqas 
darba kull tmintax-il xahar u tkun meħtie
ġa 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’di
żabbiltà, dawn is-servizzi jkunu jinkludu 
servizz ta’ test bil-vidjow, servizz ta’ 
sottotitli, deskrizzjoni awdjo jew lingwa tas-
sinjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tal-'cable' f'bosta pajjiżi għadhom iħabbtu wiċċhom ma' diversi obbligi ta' tra
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żmissjoni ("must carry"). Dawn isofru minn inkonsistenza u implimentazzjoni mhux kompluta 
ta' l-artikolu 31 tal-qafas eżistenti. Il-proposta tal-Kummissjoni biex perjodikament jiġu 
riveduti l-obbligi nazzjonali jollha ta' trażmissjoni ("must carry"), tista' tiġi appoġġjata iżda 
madankollu, reviżjoni perjodika kull tliet xhur hiwa twila wisq u għandha sseħħ b'mod iktar 
frekwenti, kull 18-il xahar.

Emenda 27
Piia-Noora Kauppi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Waqt l-iffissar ta' regoli dettaljati fir-
rigward tal-format u l-proċeduri applikabbli 
fin-notifika ta' ksur tas-sigurtà, għandha 
tingħata kunsiderazzjoni xierqa liċ-
ċirkustanzi tal-ksur, speċjalment dwar jekk 
id-dejta personali kenitx imħarsa jew le 
minn kriptaġġ jew permezz ta' mezzi oħra, 
li kienu jillimitaw b'mod effettiv il-
probabbiltà li jitwettqu frodi ta' l-identità 
jew forom oħra ta' użu ħażin. Barra dan, 
dawn ir-regoli u proċeduri għandhom 
jikkunsidraw l-interessi leġittimi ta' l-
awtoritajiet ta' l-infurzar tal-liġi f'każi fejn 
skoperturi bikrija jistgħu jfixklu mingħajr 
bżonn l-investigazzjoni taċ-ċirkustanzi ta' 
ksur partikolari.

(32) Waqt l-iffissar ta' regoli dettaljati fir-
rigward tal-format u l-proċeduri applikabbli 
fin-notifika ta' ksur tas-sigurtà, għandha 
tingħata kunsiderazzjoni xierqa liċ-
ċirkustanzi tal-ksur, speċjalment dwar jekk 
id-dejta personali kenitx imħarsa jew le 
minn kriptaġġ jew permezz ta' mezzi oħra, 
li kienu jillimitaw b'mod effettiv il-
probabbiltà li jitwettqu frodi ta' l-identità 
jew forom oħra ta' użu ħażin. Ir-regoli u l-
proċeduri m'għandhomx ixekklu l-
investigazzjonijiet ta' l-awtoritajiet ta' l-
infurzar tal-liġi taċ-ċirkustanzi ta' ksur 
partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tagħmir terminali u l-punt l-aktar dgħajjef f'netwerk u għalhekk għandu jiġi protett sew. L-
utenti finali għandhom jifhmu r-riskji li jaffaċċjaw waqt li jkunu qed jużaw l-Internet, meta 
jniżżlu u jużaw softwer jew midja għall-ħażna tad-dejta. L-utenti finali għandhom ikunu 
konxji mir-riskji preżenti u għandhom jaġixxu b'konsapevolezza ta' dan biex jipproteġu t-tag
ħmir tagħhom. L-Istati Membri għandhom iqajmu kuxjenza f'dan il-qasam.

Emenda 28
Piia-Noora Kauppi
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Is-softwer li bil-moħbi jissorvelja l-
azzjonijiet ta' l-utent u/jew jimmina l-
operazzjoni tat-tagħmir terminali ta' l-utent 
għall-benefiċċju ta' parti terza (l-hekk 
imsejjaħ “spajwer”) joħloq theddida serja g
ħall-privatezza ta' l-utenti. Jeħtieġ li jiġi 
żgurat livell għoli u ugwali ta' ħarsien ta' l-
isfera privata ta' l-utenti, irrispettivament 
jekk il-programmi ta' l-ispijar mhux 
mixtieqa kinux ġew dawnlowdjati 
involontarjament permezz ta' netwerks ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi jew kinux 
fornuti u installati moħbija f'softwer li jkun 
tqassam fuq midja esterna ta' ħżin tad-dejta 
bħalma huma s-CDs, is-CD-Roms jew l-
istikek tal-USB.

Is-softwer li bil-moħbi jissorvelja l-
azzjonijiet ta' l-utent u/jew jimmina l-
operazzjoni tat-tagħmir terminali ta' l-utent 
għall-benefiċċju ta' parti terza (l-hekk 
imsejjaħ “spajwer”) joħloq theddida serja g
ħall-privatezza ta' l-utenti. Jeħtieġ li jiġi 
żgurat livell għoli u ugwali ta' ħarsien ta' l-
isfera privata ta' l-utenti, irrispettivament 
jekk il-programmi ta' l-ispijar mhux 
mixtieqa kinux ġew dawnlowdjati 
involontarjament permezz ta' netwerks ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi jew kinux 
fornuti u installati moħbija f'softwer li jkun 
tqassam fuq midja esterna ta' ħżin tad-dejta 
bħalma huma s-CDs, is-CD-Roms jew l-
istikek tal-USB. L-Istati Membri g
ħandhom iħajru lill-utenti finali biex jie
ħdu l-passi meħtieġa biex jipproteġu t-tag
ħmir terminali tagħhom kontra l-viruses 
u l-ispajwer.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 4.

Emenda 29
Pervenche Berès

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Adlib Express Watermark
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2. Din id-Direttiva tistabbilixxi d-drittijiet 
ta’ l-utenti finali u l-obbligi korrispondenti li 
jaqgħu fuq l-impriżi li jipprovdu n-netwerks 
u s-servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroni
ċi pubblikament disponibbli. Fir-rigward ta' 
l-assigurazzjoni ta' forniment ta' servizz 
universali fl-ambjent ta' swieq miftuħa u 
kompetittivi, din id-Direttiva tiddefinixxi s-
sett minimu ta' servizzi ta' kwalità spe
ċifikata li għhaliha l-utenti kollha g
ħandhom aċċess bi prezz li jista' jintlaħaq 
fid-dawl tal-kondizzjonijiet speċifiċi 
nazzjonali, mingħajr distorsjoni fil-
kompetizzjoni. Din id-Direttiva tistabbilixxi 
wkoll obbligi fir-rigward tal-forniment ta’ 
ċerti servizzi mandatarji.

2. Din id-Direttiva tistabbilixxi d-drittijiet 
ta’ l-utenti finali u l-obbligi korrispondenti li 
jaqgħu fuq l-impriżi li jipprovdu n-netwerks 
u s-servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroni
ċi pubblikament disponibbli. Fir-rigward ta' 
l-assigurazzjoni ta' forniment ta' servizz 
universali fl-ambjent ta' swieq miftuħa u 
kompetittivi, din id-Direttiva tiddefinixxi s-
sett minimu ta' servizzi ta' kwalità spe
ċifikata li għhaliha l-utenti kollha g
ħandhom aċċess bi prezz li jista' jintlaħaq 
fid-dawl ta' l-istat ta' żvilupp tat-teknolo
ġija u tal-kondizzjonijiet speċifiċi 
nazzjonali, mingħajr distorsjoni fil-
kompetizzjoni. Din id-Direttiva tistabbilixxi 
wkoll obbligi fir-rigward tal-forniment ta’ 
ċerti servizzi mandatarji.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tiżgura li s-servizz universali jkun garantit u li l-fornituri tas-servizz 
jissodisfaw l-obbligi tagħhom fir-rigward ta' dan il-għan.

Emenda 30
Bernhard Rapkay

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
talbiet raġonevoli kollha għal konnessjoni 
f’post fiss ma’ netwerk pubbliku ta’ 
komunikazzjonijiet għandhom jintlaqgħu 
mill-inqas minn impriża waħda. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
talbiet raġonevoli kollha għal konnessjoni 
f’post fiss ma’ netwerk pubbliku ta’ 
komunikazzjonijiet jew għal konnessjoni 
ma' netwerk ċellulari għandhom jintlaqg
ħu mill-inqas minn impriża waħda.

Or. en
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Emenda 31
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-konnessjoni pprovduta għandha tkun 
kapaċi ssostni l-kumunikazzjonijiet tal-faks 
vokali u d-dejta, b'rati tad-dejta li huma biż
żejjed biex jippermettu aċċess funzjonali g
ħall-Internet meta jitqiesu t-teknoloġiji 
prevalenti użati mill-maġġoranza ta' l-
abbonati u l-fattibbiltà teknoloġika.

2. Il-konnessjoni pprovduta għandha tkun 
kapaċi ssostni l-kumunikazzjonijiet tal-faks 
vokali u d-dejta, b'rati tad-dejta li huma biż
żejjed biex jippermettu aċċess funzjonali g
ħall-Internet meta jitqiesu t-teknoloġiji 
prevalenti użati mill-maġġoranza ta' l-
abbonati u l-fattibbiltà teknoloġika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 6.

Emenda 32
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
talbiet raġonevoli kollha għall-forniment ta' 
servizz telefoniku fuq il-konnessjoni tan-
netwerk imsemmija fil-paragrafu 1, li 
jippermetti lill-abbonati joriġinaw u jir
ċievu sejħiet nazzjonali u internazzjonali 
u jagħmlu sejħiet għal servizzi ta' emer
ġenza permezz tan-numru “112”, g
ħandhom jiġu ssodisfati mill-inqas minn 
impriża waħda.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
talbiet raġonevoli kollha għall-forniment ta' 
servizz telefoniku fuq il-konnessjoni tan-
netwerk imsemmi fil-paragrafu 1, li 
jippermetti l-kumunikazzjoni vokali, tal-
faks u tad-dejta b'rati ta' dejta li jkunu 
suffiċjenti għal aċċess funzjonali għall-
Internet, filwaqt li jitqiesu t-teknoloġiji 
prevalenti użati mill-maġġoranza ta' l-
abbonati u l-fatttibilità ekonomika, jiġu 
ssodisfati mill-inqas minn impriża waħda.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 6.

Emenda 33
Bernhard Rapkay

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
talbiet raġonevoli kollha għall-forniment ta' 
servizz telefoniku fuq il-konnessjoni tan-
netwerk imsemmija fil-paragrafu 1, li 
jippermetti lill-abbonati joriġinaw u jirċievu 
sejħiet nazzjonali u internazzjonali u jag
ħmlu sejħiet għal servizzi ta' emerġenza 
permezz tan-numru “112”, għandhom jiġu 
ssodisfati mill-inqas minn impriża waħda.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
talbiet raġonevoli kollha għall-forniment ta' 
servizz telefoniku u ta' komunikazzjoni 
tad-dejta fuq il-konnessjoni tan-netwerk 
imsemmi fil-paragrafu 1, li jippermetti lill-
abbonati joriġinaw u jirċievu sejħiet 
nazzjonali u internazzjonali, dejta u jag
ħmlu sejħiet għal servizzi ta' emerġenza 
permezz tan-numru “112”, għandhom jiġu 
ssodisfati mill-inqas minn impriża waħda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux is-servizzi tat-telefon biss għandhom jiġu garantiti iżda is-servizzi tal-komunikazzjoni 
tad-dejta wkoll.

Emenda 34
Piia-Noora Kauppi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11Direttiva 2002/22/KE
L-Artikoli 18 u 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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L-Artikoli 18 u 19 jitħassru. L-Artikolu 18 jitħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla ta’ l-operatur u l-għażla minn qabel ta’ kienu u għandhom għodda importanti biex 
tiġi infurzata l-kompetizzjoni u biex jiġi żgurat aċċess għas-servizzi tal-komunikazzjoni lill-
konsumaturi kollha.

Emenda 35
Piia-Noora Kauppi

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 jing
ħataw informazzjoni ċara qabel il-konklu
żjoni ta’ kuntratt, kif ukoll wara li jiġi 
konkluż, dwar l-obbligi tagħhom biex 
jirrispettaw id-drittijiet ta’ l-awtur u 
drittijiet oħra relatati. Mingħajr pre
ġudizzju 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. en

Ġustifikazzjoni

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
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aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Emenda 36
Bernhard Rapkay

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
informazzjoni trasparenti, komparabbli, 
xierqa u aġġornata dwar il-prezzijiet u t-
tariffi applikabbli, u dwar termini u 
kundizzjonijiet standard, fir-rigward ta' aċ
ċess għas-servizzi identifikati fl-Artikoli 4, 
5, 6 u 7, u l-użu tagħhom, tkun disponibbli 
għall-utenti finali u l-konsumaturi, skond id-
dispożizzjonijiet ta' l-Anness II.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
informazzjoni trasparenti, komparabbli, 
xierqa u aġġornata dwar il-prezzijiet u t-
tariffi applikabbli, u dwar termini u 
kundizzjonijiet standard, tkun disponibbli g
ħall-utenti finali u l-konsumaturi, skond id-
dispożizzjonijiet ta' l-Anness II. Din l-
informazzjoni għandha tiġi ppubblikata 
f'forma faċilment aċċessibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza hija essenzjali sabiex is-servizzi ta' telekomunikazzjoni kollha u l-informazzjoni 
għandha tiġi ppubblikata f'forma aċċessibbli.

Emenda 37
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2002/22/KE
L-Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
kollha meħtieġa biex jiżguraw id-
disponibbiltà tas-servizzi telefoniċi 
pubblikament disponibbli pprovduti fuq 
netwerks ta' komunikazzjonijiet pubbliċi fl-
eventwalità ta' ħsara katastrofika fin-
netwerk jew f'każi ta' force majeure. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impri
żi li jipprovdu servizzi telefoniċi 
pubblikament disponibbli jieħdu l-passi ra
ġonevoli kollha biex jiżguraw aċċess ming
ħajr interruzzjoni għas-servizzi ta' emer
ġenza.’

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-fornituri 
tas-servizz jissodisfaw l-obbligi tagħhom 
ta' servizz universali, b'mod partikolari 
permezz tad-disponibbiltà tas-servizzi 
telefoniċi pubblikament disponibbli 
pprovduti fuq netwerks ta' 
komunikazzjonijiet pubbliċi, b'mod 
partikolari fl-eventwalità ta' ħsara 
katastrofika fin-netwerk jew f'każi ta' force 
majeure. L-Istati Membri għandhom ji
żguraw li l-impriżi li jipprovdu servizzi 
telefoniċi pubblikament disponibbli jieħdu l-
passi raġonevoli kollha biex jiżguraw aċ
ċess mingħajr interruzzjoni għas-servizzi ta' 
emerġenza.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 6.

Emenda 38
Astrid Lulling

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 sej
ħiet 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 jir
ċievi sejħiet nazzjonali u/jew 
internazzjonali permezz ta’ numru jew 
numri fi pjan ta’ numerazzjoni telefonika 
nazzjonali jew internazzjonali, jipprovdu aċ
ċess għal servizzi ta’ emerġenza, sal-punt 
li jkun teknikament fattibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 1.

Emenda 39
Bernhard Rapkay

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’ di
żinċentiv għall-bdil minn fornitur ta’ 
servizzi għal ieħor. 

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali g
ħandhom jiżguraw li t-tul ta' żmien 
minimu tal-kuntratti u l-kundizzjonijiet u l-
proċeduri għat-terminazzjoni ta’ kuntratt 
ma jservux ta’ diżinċentiv għall-bdil minn 
fornitur ta’ servizzi għal ieħor.

Or. en

Emenda 40
Bernhard Rapkay

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati membri għandhom  jiżguraw 
li t-tul ta' żmien minimu tal-kuntratti 
konklużi bejn l-utenti u l-impriżi li 
jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni 
elettronika ma jkunx iktar minn 12-il 
xahar.

Or. en
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Emenda 41
Piia-Noora Kauppi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu "obbliġi 
ta' ridiffużjoni" raġonevoli għat-tra
żmissjoni 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 ju
żawhom bħala l-mezzi prinċipali biex jir
ċievu 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 spe
ċifiku minn kull Stat Membru fil-leġi
żlazzjoni nazzjonali tiegħu u għandhom 
ikunu proporzjonati u trasparenti.

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu "obbliġi 
ta' ridiffużjoni" raġonevoli għat-tra
żmissjoni 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 ju
żawhom bħala l-mezzi prinċipali biex jir
ċievu 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 spe
ċifiku minn kull Stat Membru fil-leġi
żlazzjoni nazzjonali tiegħu u għandhom 
ikunu proporzjonati u trasparenti.

L-obbligi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiġu eżaminati mill-Istati Membri 
mhux aktar tard minn sena wara <il-limitu 
ta' żmien għall-implimentazzjoni ta' l-att li 
jemenda>, ħlief meta l-Istat Membru jkun 
implimenta dan l-eżaminar fis-sentejn pre
ċedenti.

L-obbligi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiġu eżaminati mill-Istati Membri 
mhux aktar tard minn sena wara <il-limitu 
ta' żmien għall-implimentazzjoni ta' l-att li 
jemenda>.

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

L-Istati Membri għandhom jeżaminaw l-
"obbligi ta' ridiffużjoni" mill-inqas kull 18-il 
xahar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 3.
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Emenda 42
Bernhard Rapkay

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20 – punt b
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
rapport annwali lill-Kummissjoni u lill-
Awtorità dwar il-miżuri meħuda u l-
progress irreġistrat fit-titjib ta' 
interoperabbiltà u l-użu tas-servizzi ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi u ta' tagħmir 
terminali u l-aċċess għalihom mill-utenti 
finali b'diżabbiltà.

3. L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
rapport annwali lill-Kummissjoni dwar il-mi
żuri meħuda u l-progress irreġistrat fit-titjib 
ta' interoperabbiltà u l-użu tas-servizzi ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi u ta' tagħmir 
terminali u l-aċċess għalihom mill-utenti 
b'mod ġenerali u b'mod partikolari mill-
utenti finali finali b'diżabbiltà. Għandha 
tittieħed il-kunsiderazzjoni dovuta ta' l-
objettivi politiċi u l-prinċipji regolatorji 
msemmija fl-Artikolu 8 tad-Durettiva 
2002/21/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-utenti, inklużi dawk b'diżabilità, l-utenti anzjani u l-utenti bi bżonnijiet 
soċjali speċjali jieħdu l-benefiċċju massimu f'termini ta' għażla, preezz u kwalità. 

Emenda 43
Piia-Noora Kauppi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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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 jinqalg
ħu. In-notifika lill-aworità regolatorja 
nazzjonali għandha, barra minn dan, 
tiddeskrivi l-konsegwenzi tal-miżuri me
ħuda mill-fornitur biex jittratta l-ksur.

3. F’każ ta’ ksur serju ta’ sigurtà li jwassal 
għall-iżvelar ta’ jew għall-aċċess għal 
dejta personali li ma tkunx inbidlet f'dejta 
li ma tinftihemx permezz ta' mezzi teknolo
ġiċi, mingħajr awtorizzazzjoni, imxandra, 
maħżuna jew ipproċessata xort’oħra matul 
il-forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, li xaktarx jikka
ġuna danni sinifikanti lill-abbonati, il-
fornitur tas-servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi pubblikament disponibbli, li l-
abbonati tiegħu tkun inkixfitilhom id-
dejta personali tagħhom, għandu, ming
ħajr dewmien żejjed, jinnotifika lill-abbonat 
ikkonċernat u lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali dwar fejn huwa stabbilit il-
fornitur li wettaq 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 jinqalg
ħu. In-notifika lill-aworità regolatorja 
nazzjonali għandha, barra minn dan, 
tiddeskrivi l-konsegwenzi tal-miżuri me
ħuda mill-fornitur biex jittratta l-ksur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Emenda 44
Piia-Noora Kauppi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – subpunt b
Direttiva 2002/58/KE
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Artikolu 4 – paragrafu 4 – l-ewwel subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3, il-Kummissjoni tista’, 
wara li tikkonsulta ma’ l-Awtorità tas-Suq 
Ewropew tal-Komunikazzjonijiet Elettroni
ċi (minn hawn ’il quddiem imsejħa “l-
Awtorità”), u l-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta, tadotta l-miżuri 
implimentattivi tekniċi li jikkonċernaw inter 
alia ċ-ċirkustanzi, il-format u l-proċeduri 
applikabbli għar-rekwiżiti ta’ l-
informazzjoni u n-notifikazzjoni msemmija 
f’dan l-Artikolu.

4. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3, il-Kummissjoni g
ħandha, wara li tikkonsulta ma’ l-Awtorità 
tas-Suq Ewropew tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi (minn hawn ’il quddiem imsejħa 
“l-Awtorità”), mal-partijiet interessati 
kollha, mal-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta u mal-pubbliku, 
tadotta l-miżuri implimentattivi tekniċi li 
jikkonċernaw inter alia ċ-ċirkustanzi, il-
format u l-proċeduri applikabbli għar-rekwi
żiti ta’ l-informazzjoni u n-notifikazzjoni 
msemmija f’dan l-Artikolu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 20.

Emenda 45
Bernhard Rapkay

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II – punt 2.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2 Tariffi Standard b’indikazzjoni dwar 
x’inhu inkluż f’kull element tat-tariffa (pere
żempju, ħlasijiet għall-aċċess, it-tipi kollha 
ta’ ħlasijiet għall-użu, ħlasijiet għall-
manutenzjoni), kif ukoll l-inklużjoni ta’ 
dettalji dwar roħs standard applikati u dwar 
skemi speċjali u skemi ta’ tariffi fil-mira. 

2.2 Tariffi Standard b’indikazzjoni tal-prezz 
sħiħ tas-servizz kuntrattwat, dwar x’inhu 
inkluż f’kull element tat-tariffa (pere
żempju, ħlasijiet għall-aċċess, it-tipi kollha 
ta’ ħlasijiet għall-użu, ħlasijiet għall-
manutenzjoni), kif ukoll l-inklużjoni ta’ 
dettalji dwar roħs standard applikati u dwar 
skemi speċjali u skemi ta’ tariffi fil-mira.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi jkunu jistgħu jinkontrollaw in-nefqa tagħhom u ma jiġux 
imqarrqa f'sitwazzjoni ta' xiri, għandu jiġi indikat b'mod ċar il-prezz sħiħ tas-servizz 
ikkuntrattwat.
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