
AM\723497MT.doc PE406.113v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

0249/2007(COD)

15.5.2008

EMENDI
86 - 122

Abbozz ta' opinjoni
Edit Herczog
(PE404.762v01-00)

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Awtorità tas-Suq Ewropew tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi 

Proposta għal regolament
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 0249/2007(COD))



PE406.113v01-00 2/24 AM\723497MT.doc

MT

AM_Com_LegOpinion



AM\723497MT.doc 3/24 PE406.113v01-00

MT

Emenda 86
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1)Id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar kwadru regolatorju komuni 
għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u 
servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru), id-
Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta’, networks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet 
assoċjati (Direttiva ta’ l-Aċċess), id-
Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ networks u 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
(Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni), id-
Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar servizz universali u d-drittijiet 
ta’ l-utenti li jirrelataw ma’ networks u 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
(Direttiva Servizz Universali) u d-Direttiva 
2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-
ipproċessar tad-data personali u l-
protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-
komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar 
il-privatezza u l-komunikazzjoni 
elettronika) (li minn hawn ’il quddiem 
flimkien se jissejħu “id-Direttiva Kwadru u 
d-Direttivi Speċifiċi”) għandhom l-għan li 
joħolqu suq intern għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi fil-
Komunità filwaqt li jiżguraw livell għoli 
ta’ investiment, innovazzjoni u protezzjoni 
tal-konsumatur permezz ta’ żjieda fil-
kompetizzjoni.

(1) Id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar kwadru regolatorju komuni 
għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u 
servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru), id-
Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta’, networks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet 
assoċjati (Direttiva ta’ l-Aċċess), id-
Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ networks u 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
(Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni), id-
Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar servizz universali u d-drittijiet 
ta’ l-utenti li jirrelataw ma’ networks u 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
(Direttiva Servizz Universali) u d-Direttiva 
2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-
ipproċessar tad-data personali u l-
protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-
komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar 
il-privatezza u l-komunikazzjoni 
elettronika) (li minn hawn ’il quddiem 
flimkien se jissejħu “id-Direttiva Kwadru u 
d-Direttivi Speċifiċi”) u wkoll il-
pożizzjonijiet adottati mill-entitajiet ta’ l-
UE, inkluża r-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew dwar il-fiduċja tal-konsumatur 
fl-ambjent diġitali,1 għandhom l-għan li 
joħolqu suq intern għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi fil-
Komunità filwaqt li jiżguraw livell għoli 
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ta’ investiment, innovazzjoni u protezzjoni 
tal-konsumatur permezz ta’ żjieda fil-
kompetizzjoni.
1Testi adottati, P6_TA(2007)0287.

Or. en

Emenda 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Awtorità għandha tgħin lill-
Kummissjoni billi twettaq analiżi annwali 
tal-miżuri li ttieħdu mill-Istati Membri 
ħalli jinformaw liċ-ċittadini dwar l-
eżistenza u l-użu tan-numru tat-telefon 
Ewropew waħdani ta’ emerġenza “112”. L-
analiżi annwali ta’ l-Awtorità għandha 
tidentifika l-aħjar prattiki u l-problemi li 
għad fadal u għandha tikkontribwixxi biex 
ittejjeb il-livell ta’ protezzjoni u ta’ sigurtà 
taċ-ċittadini li jivvjaġġaw fl-Unjoni 
Ewropea.

(20) L-Awtorità għandha tgħin lill-
Kummissjoni billi twettaq analiżi annwali 
ta’ l-għarfien taċ-ċittadini ta’ l-eżistenza u 
l-użu tan-numru tat-telefon Ewropew 
waħdani ta’ emerġenza “112”. L-analiżi 
annwali ta’ l-Awtorità għandha tidentifika 
l-aħjar prattiki u l-problemi li għad fadal u 
għandha tikkontribwixxi biex ittejjeb il-
livell ta’ protezzjoni u ta’ sigurtà taċ-
ċittadini li jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 88
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Is-servizz globali tat-
telekomunikazzjoni huma każ partikolari 
fejn l-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet 
taf tkun meħtieġa. Huwa rikonoxxut 
b’mod ġenerali li dawn is-servizzi, li 
jikkonsistu minn servizzi ta’ data 
kummerċjali u servizzi bil-vuċi 
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mmaniġġjati mogħtija lil kumpaniji 
multinazzjonali b'lokazzjonijiet f'pajjiżi 
differenti, u spiss f’kontinenti differenti, 
huma intrinsikament transkonfinali u, fl-
Ewropa, Panewropej. L-Awtorità 
għandha tiżviluppa approċċ regolatorju 
komuni sabiex il-benefiċċji ekonomiċi ta’ 
servizzi integrati mingħajr intopp jkunu 
jistgħu jibdew jinħassu fil-partijiet kollha 
ta’ l-Ewropa.

Or. en

Emenda 89
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tipprovdi pariri għall-parteċipanti fis-
suq u għall-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fuq kwistjonijiet regolatorji;

(c) tipprovdi pariri għall-parteċipanti fis-
suq (inklużi l-konsumaturi u għaqdiet tal-
konsumaturi) u għall-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali fuq kwistjonijiet 
regolatorji;

Or. cs

Emenda 90
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) skambju ta’ esperjenzi u promozzjoni 
ta’ l-innovazzjoni fis-suq Ewropew;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-irwol tal-BERT fil-promozzjoni ta’ l-innovazzjoni fl-Ewropa għandu jiġi enfasizzat, billi l-
innovazzjoni hija wkoll fl-interess tal-konsumaturi.

Emenda 91
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) tipprovdi servizz ta’ parir u għajnuna 
lill-parteċipanti fis-suq u lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali fir-rigward ta’ 
kwistjonijiet ta’ piraterija ta’ copyrights u 
sigurtà 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irwol tal-BERT fiż-żieda tas-sigurtà tad-data u fit-tisħiħ ta’ l-obbligi ta’ konformità mal-
copyright u drittijiet relatati għandhom jiġu enfasizzati.

Emenda 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) tgħin lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fi 
kwistjonijiet ta' interoperabilità tas-
sistemi ta’ telekomunikazzjoni użati mis-
servizz ta’ emerġenza, speċjalment waqt 
emerġenzi u diżastri serji, fi kwistjonijiet 
dwar il-ħolqien ta' sistema ta' 
komunikazzjoni għat-twissija u l-allarm 
taċ-ċittadini prevista fl-Artikolu 26a tad-
Direttiva 2002/22/KE.  
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Or. en

Emenda 93
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) tiżviluppa approċċ regolatorju 
komuni għas-servizzi Panewropej, bħas-
servizzi gloabli ta’ telekomunikazzjoni, 
sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fost ir-
regoli nazzjonali.

Or. en

Emenda 94
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qed tiġi stabbilita Awtorità tas-Suq 
Ewropew tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi bir-responsabbiltajiet stabbiliti
f’dan ir-Regolament.

1. Qed tiġi stabbilita Entità ta' Regolaturi
Ewropej tat-Telekomunikazzjonijiet 
(BERT) (l-"Awtorità") bir-
responsabbiltajiet stipulati f’dan ir-
Regolament

Or. cs

Din l-emenda hija mfassla speċjalment għall-verżjoni Ċeka (titratta l-kelma "úřad”) u 
tapplika għat-test kollu.  L-adozzjoni tagħha twassal għall-ħtieġa ta’ l-istess bidla fit-test 
kollu.
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Emenda 95
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’mod partikolari, l-Awtorità għandha 
tagħti kontribuzzjoni għall-applikazzjoni 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet fid-
Direttiva Kwadru u fid-Direttivi Speċifiċi 
billi tgħin lill-Kummissjoni fil-
preparazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet jew 
deċiżjonijiet li għandhom jiġu adottati mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 19 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Kwadru).

2. B’mod partikolari, l-Awtorità għandha 
tagħti kontribuzzjoni għall-applikazzjoni 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet fid-
Direttiva Kwadru u fid-Direttivi Speċifiċi u 
għandha tqis ukoll il-pożizzjonijiet 
adottati mill-entitajiet ta' l-UE  billi tgħin 
lill-Kummissjoni fil-preparazzjoni ta’ 
rakkomandazzjonijiet jew deċiżjonijiet li 
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru).

Or. cs

Emenda 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-implimentazzjoni effettiva ta’ 
sistemi ta’ komunikazzjoni interoperabbli 
għas-servizzi ta’ emerġenza kif ukoll is-
sistema ta’ twissija u allarm għaċ-ċittadini 
prevista fl-Artikolu 26a tad-Direttiva 
2002/22/KE;

Or. en
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Emenda 97
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt p – point i a ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) kundizzjonijiet armonizzati għall-
awtorizzazzjonijiet ta' servizzi 
Panewropej, bħas-servizi globali ta' 
telekomunikazzjoni;

Or. en

Emenda 98
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Awtorità għandha tagħti lill-
Kummissjon fuq it-talba tagħha l-
informazzjoni kollha disponibbli biex 
twettaq il-kompiti msemmija fil-paragrafi 1 
sa 4.

5. L-Awtorità għandha tagħti lill-
Kummissjon fuq it-talba tagħha l-
informazzjoni kollha disponibbli biex 
twettaq il-kompiti msemmija fil-paragrafi 1 
u 2.

Or. cs

Emenda 99
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti 
assoċjati ma’ l-amministrazzjoni u mal-
ġestjoni tal-firxiet tan-numri armonizzati 
skond l-Artikolu 10(4) tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru).

imħassar
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Or. cs

Emenda 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-implimentazzjoni tan-Numru Ewropew 
ta’ Emerġenza 112

Telekomunikazzjonijiet ta’ emerġenza

1. L-Awtorità għandha tagħmel analiżi 
annwali tal-miżuri li ttieħdu mill-Istati 
Membri sabiex iċ-ċittadini jkunu 
informati bl-eżistenza u bl-użu tan-numru 
tat-telefon Ewropew waħdani ta’ 
emerġenza “112”, ibbażat fuq l-
informazzjoni riċevuta skond l-Artikolu 
26(4) tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva 
Servizz Universali). Ir-riżultati ta’ din l-
analiżi għandhom ikunu inklużi fir-rapport 
annwali li jissemma fl-Artikolu 21(2).

1. L-Awtorità għandha tagħmel analiżi 
annwali ta’ l-implimentazzjoni tan-numru 
tat-telefon Ewropew waħdani ta’ 
emerġenza “112”mill-Istati Membri,kif 
ukoll l-għarfien taċ-ċittadini ta’ l-
eżistenza u l-użu ta’ dak in-numru , 
ibbażat fuq evalwazzjonijiet indipendenti 
mwettqa skond l-Artikolu 26(6) tad-
Direttiva 2002/22/KE (Direttiva Servizz 
Universali). Ir-riżultati ta’ din l-analiżi 
għandhom ikunu inklużi fir-rapport 
annwali li jissemma fl-Artikolu 21(2) .

Or. en

Emenda 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità 
għandha tagħti opinjoni lill-Kummissjoni 
dwar il-kwistjonijiet tekniċi relatati ma’ l-
implimentazzjoni tan-numru tat-telefon 
Ewropew ta’ emerġenza 112 skond l-
Artikolu 26 tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva Servizz Universali).

2. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità 
għandha tagħti opinjonijiet lill-
Kummissjoni dwar il-kwistjonijiet tekniċi 
relatati ma’ l-implimentazzjoni ta’:



AM\723497MT.doc 11/24 PE406.113v01-00

MT

(a) in-numru tat-telefon Ewropew ta’ 
emerġenza 112 skond l-Artikolu 26 tad-
Direttiva 2002/22/KE;
(b) kwistjonijiet ta' interoperabilità li 
jirrigwardaw is-sitemi ta' 
telekomunikazzjoni għas-servizzi ta' 
emerġenza;
(c) is-sistema ta’ komunikazzjoni mifruxa 
ma’ l-UE kollha għat-twissija u allarm ta' 
ċittadini prevista fl-Artikolu 26a tad-
Direttiva 2002/22/KE.

Or. en

Emenda 102
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 19 - paragrafu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-organizzazzjoni jew il-promozzjoni 
ta’ taħriġ fil-kwistjonijiet kollha li 
jikkonċernaw il-komunikazzjonjiet 
elettroniċi.

(c) l-organizzazzjoni jew il-promozzjoni 
ta’ taħriġ għal entitajiet regolatorji 
nazzjonali, entitajiet amministrattivi 
oħrajn jew entitajiet ta’ l-UE  fil-
kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-
komunikazzjonjiet elettroniċi.

Or. cs

Emenda 103
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Awtorità għandha tagħmel 
informazzjoni ta’ din ix-xorta disponibbli 
għall-pubbliku f’forma faċilment 
aċċessibbli.

3. L-Awtorità għandha tagħmel 
informazzjoni ta’ din ix-xorta disponibbli 
għall-pubbliku f’forma faċilment 
aċċessibbli li tippermetti wkoll aċċess 
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remot.

Or. cs

Emenda 104
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tkun żgurata d-disponibbiltà 
armonizzata ta’ l-informazzjoni dwar l-
użu tal-frekwenzi tar-radju fil-Komunità, 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku 
reġistru fil-forma ta’ punt ta’ aċċess 
komuni għall-provvista ta’ informazzjoni 
dwar l-użu ta’ l-ispektrum f’kull Stat 
Membru. L-informazzjoni dwar l-użu ta’ 
l-ifrekwenzi tar-radju għandha tkun 
provduta mill-Istati Membri fuq bażi 
regolari u skond talba li tgħid dan 
mingħand l-Awtorità. L-Awtorità 
għandha tkun responsabbli mill-ġestjoni 
u mill-pubblikazzjoni tar-reġistru. Ir-
reġistru għandu jinkludi l-informazzjoni 
li ġiet speċifikata fl-Anness għal dan ir-
Regolament, kif ukoll kwalunkwe 
informazzjoni oħra li l-Awtorità tista’ 
tqisha xierqa. Il-Kummissjoni tista’ 
tadotta miżuri implimentattivi sabiex 
tadatta l-Anness għall-żviluppi tekniċi jew 
tas-suq. Dawk il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura li tissemma fl-
Artikolu 54(3).

imħassar

2. L-Awtorità għandha tkun responsabbli 
mill-ġestjoni u mill-pubblikazzjoni ta’ 
database dwar l-ipprezzar tas-servizzi tal-
leħen u tad-data għall-klijenti taċ-
ċellulari meta jkun qed jagħmlu roaming 
fil-Komunità, inklużi, fejn ikun xieraq, l-
ispejjeż speċifiċi għat-telefonati bir-
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roaming li jsiru u li jiġu riċevuti fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Komunità. 
Għandha timmonitorja l-iżviluppi fi 
prezzijiet ta’ din ix-xorta u tippubblika 
rapport annwali.

Or. cs

Emenda 105
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha tippubblika rapport 
annwali dwar l-iżviluppi fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, inklużi l-
kwistjonijiet tal-konsumatur, fejn għandha 
tidentifika l-ostakli li fadal sabiex jiġi 
kompletat is-suq uniku għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi. Ir-rapport 
għandu jinkludi wkoll ħarsa ġenerali u 
analiżi ta’ l-informazzjoni dwar il-
proċeduri nazzjonali ta’ appell ipprovduti 
mill-Istati Membri skond l-Artikolu 4(3) 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Kwadru), u sakemm jintużaw il-proċeduri 
ta’ ftehim għat-tilwim barra mill-qorti li 
jissemmew fl-Artikolu 34 tad-Direttiva 
2002/22/KE (Direttiva Servizz Universali) 
fl-Istati Membri.

2. L-Awtorità għandha tippubblika rapport 
annwali dwar l-iżviluppi fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, inklużi l-
kwistjonijiet tal-konsumatur, fejn għandha 
tidentifika l-ostakli li fadal sabiex jiġi 
kompletat is-suq uniku għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi, inklużi 
dawk relatati ma’ għarfien mhux xieraq 
tal-konsumaturi u problemi oħrajn 
imsemmija inter alia fir-Riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropej dwar il-fiduċja tal-
konsumaturi fl-ambjent diġitali. Ir-rapport 
għandu jinkludi wkoll ħarsa ġenerali u 
analiżi ta’ l-informazzjoni dwar il-
proċeduri nazzjonali ta’ appell ipprovduti 
mill-Istati Membri skond l-Artikolu 4(3) 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Kwadru), u sakemm jintużaw il-proċeduri 
ta’ ftehim għat-tilwim barra mill-qorti li 
jissemmew fl-Artikolu 34 tad-Direttiva 
2002/22/KE (Direttiva Servizz Universali) 
fl-Istati Membri. Dawk il-partijiet tar-
rapport li jittrattaw kwistjonijiet li 
jaffettwaw lill-konsumaturi, (inklużi 
paraguni dwar it-tariffi bl-imnut), 
għandhom ikunu ppubblikati fuq il-
websajt ta’ l-Awtorità b’mod li jkunu 
faċilment aċċessibbli għall-konsumaturi.

Or. cs
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Emenda 106
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità għandha tkun magħmula minn: L-Awtorità għandha tkun magħmula minn:

(a) Bord Amministrattiv (a) Bord ta’ Regolaturi

(b) Bord ta’ Regolaturi (b) Bord Eżekuttiv

(c) Direttur (c) Direttur Eżekuttiv 

(d) Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerk

(e) Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Interessati
(f) Bord ta’ l-Appell.

Or. cs

Emenda 107
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord Amministrattiv għandu jadotta, 
qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull sena, 
wara li jkun ikkonsulta lill-Kummissjoni u 
wara l-approvazzjoni tal-Bord tar-
Regolaturi skond l-Artikolu 28(3), il-
programm ta’ ħidma ta’ l-Awtorità għas-
sena ta’ wara u għandu jittrażmettih lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, u lill-
Kummissjoni. Il-programm ta’ ħidma 
għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju 
għall-proċedura baġitarja annwali.

5. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta, 
qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull sena u 
wara li jkun ikkonsulta lill-Kummissjoni, 
il-programm ta’ ħidma ta’ l-Awtorità għas-
sena ta’ wara u għandu jittrażmettih lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, u lill-
Kummissjoni. Il-programm ta’ ħidma 
għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju 
għall-proċedura baġitarja annwali.
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Or. cs

(Din l-emenda tissinkronizza t-traduzzjoni Ċeka mal-verżjoni oriġinali Ingliża ta' l-Emenda 
55 ta’ Mrs Herczog) 

Emenda 108
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Bord Amministrattiv għandu jeżerċita 
s-setgħat baġitarji tiegħu skond l-Artikoli 
36 sa 38.

6. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jeżerċita 
s-setgħat baġitarji tiegħu skond l-Artikoli 
36 sa 38.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-adozzjoni tagħha twassal għall-ħtieġa ta’ l-istess 
bidla fit-test kollu.

Emenda 109
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Bord Amministrattiv għandu jadotta 
r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

12. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta 
r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

Or. cs
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Emenda 110
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
opinjoni lid-Direttur qabel l-adozzjoni ta’ 
l-opinjonijiet, tar-rakkomandazzjonijiet u 
tad-deċiżjonijiet li jissemmew fl-Artikoli 4
sa 23 fil-qasam tal-kompetenza tiegħu. 
Barra minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi 
għandu jipprovdi gwida lid-Direttur fl-
eżekuzzjoni tal-kompiti tad-Direttur.

1. Il-Bord Eżekuttiv għandu jkun 
responsabbli biex jirrappreżenta lill-
Awtorità u biex jiżgura li l-Awtorità 
twettaq xogħolha skond id-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. 
Barra minn hekk, il-Bord Eżekuttiv tar-
Regolaturi għandu jagħti istruzzjonijiet
lid-Direttur Eżekuttiv li huma essenzjali 
għall-eżekuzzjoni tal-kompiti tad-Direttur

Or. cs

Emenda 111
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kandidat li għandu 
jinħatar bħala Direttur skond l-Artikolu 
26(1) u l-Artikolu 29(2). Il-Bord għandu 
jilħaq din id-deċiżjoni fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza ta’ tliet kwarti tal-membri 
tiegħu. Id-Direttur m’għandux 
jipparteċipa fil-preparazzjoni ta’, jew fil-
vot dwar, opinjonijiet ta’ din ix-xorta.

2. Iċ-chairperson tal-Bord Eżekuttiv 
għandu jiġi mistieden kull sena sabiex 
jattendi seduta ta’ smigħ quddiem il-
Kumitat rilevanti tal-Parlament Ewropew 
sabiex jirraporta dwar ir-rendiment ta' l-
Awtorità.

Or. cs
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Emenda 112
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skond l-Artikolu 26(5) u l-Artikolu 
30(4) u skond l-abbozz tal-baġit stabbilit 
skond l-Artikolu 37, il-Bord tar-
Regolaturi għandu japprova l-programm 
ta’ ħidma ta’ l-Awtorità għas-sena ta’ 
wara fejn għandhom x’jaqsmu l-
attivitajiet tiegħu.

imħassar

Or. cs

Emenda 113
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu japprova 
t-taqsima indipendenti dwar l-attivitajiet 
regolatorji tar-rapport annwali, provdut 
fl-Artikolu 26(11) u fl-Artikolu 30(9).

imħassar

Or. cs

Emenda 114
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Wara konsultazzjoni mal-Bord tar-
Regolaturi, il-Bord Amministrattiv li jkun 
qed jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, 
jista’ jestendi għal darba l-mandat tad-

4. Il-Bord tar-Regolaturi jista’ jestendi għal 
darba l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv 
imma mhux għal aktar minn tliet snin, billi 
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Direttur imma mhux għal aktar minn tliet 
snin, billi jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u 
biss f’każi fejn jista’ jiġi ġġustifikat mid-
dmirijiet u mir-rekwiżiti ta’ l-Awtorità.

jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni 

Il-Bord Amministrattiv għandu jinforma 
lill-Parlament Ewropew dwar il-ħsieb li 
għandu li jestendi l-mandat tad-Direttur. 
Fi żmien xahar qabel l-estensjoni tal-
mandat tiegħu, id-Direttur jista’ jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu.
Jekk il-mandat ma jiġix estiż, id-Direttur 
għandu jibqa’ fil-kariga tiegħu sakemm 
jinħatar is-suċċessur tiegħu.

Jekk il-mandat ma jiġix estiż, id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jibqa’ fil-kariga tiegħu 
sakemm jinħatar is-suċċessur tiegħu.

Or. cs

Emenda 115
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
biss fuq deċiżjoni tal-Bord Amministrattiv, 
wara li jkun ikkonsulta lill-Bord tar-
Regolaturi. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jilħaq din id-deċiżjoni fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza ta’ tliet kwarti mill-membri 
tiegħu.

5. Id-Direttur Eżekuttivjista’ jitneħħa mill-
kariga biss fuq deċiżjoni tal-Bord tar-
Regolaturi. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jilħaq din id-deċiżjoni fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza ta’ tliet kwarti tal-membri 
tiegħu.

Or. cs

(Din l-emenda tissinkronizza t-traduzzjoni Ċeka mal-verżjoni oriġinali Ingliża ta' l-Emenda 
ta’ Mrs Herczog.) 
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Emenda 116
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-Direttur għandu jkun responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programm ta' 
ħidma annwali ta’ l-Awtorità, taħt il-gwida 
tal-Bord tar-Regolaturi u ta’ l-Uffiċjal Kap 
għas-Sigurtà tan-Netwerks kif ikun 
xieraq, u taħt il-kontroll amministrattiv 
tal-Bord Amministrattiv.

5. Id-Direttur għandu jkun responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programm ta' 
ħidma annwali ta’ l-Awtorità, taħt il-gwida 
tal-Bord tar-Regolaturi.

Or. cs

Emenda 117
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Interessati

imħassar

1. L-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-
Netwerks għandu jistabbilixxi Grupp 
Permanenti tal-Partijiet Interessati li jkun 
magħmul minn esperti li jirrappreżentaw 
il-partijiet interessati rilevanti, b'mod 
partikolari ġejjin mill-industrija tat-
teknoloġiji ta’ l-informazzjoni u tal-
komunikazzjonijiet, mill-gruppi tal-
konsumaturi u l-esperti akkademiċi fis-
sigurtà tan-netwerks u ta’ l-informazzjoni.
Huwa, f'konsultazzjoni mad-Direttur, 
għandu jiddetermina l-proċeduri fir-
rigward partikolarment tan-numru, il-
kompożizzjoni, il-ħatra tal-membri, u l-
operat tal-Grupp.
2. Il-Grupp għandu jkun presedut mill-
Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks.
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Il-mandat tal-membri tiegħu għandu jkun 
ta' sentejn u nofs. Il-membri tal-Grupp 
ma jistgħux ikunu membri tal-Bord 
Amministrattiv jew tal-Bord tar-
Regolaturi.
3. Ir-Rappreżentanti tal-Kummissjoni 
għandhom id-dritt ikunu preżenti għal-
laqgħat u jipparteċipaw fil-ħidma tal-
Grupp.
4. Il-Grupp jista' jagħti pariri lill-Uffiċjal 
Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks fir-
rigward tal-qadi ta' dmirijietu/ha skond 
dan ir-Regolament, fit-tfassil ta' proposta 
għall-partijiet rilevanti tal-programm ta' 
ħidma ta' l-Awtorità, kif ukoll fl-iżgurar 
ta' komunikazzjoni mal-partijiet 
interessati fuq il-kwistjonijiet kollha 
relatati mal-programm ta' ħidma.

Or. cs

Emenda 118
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dħul ta’ l-Awtorità għandu jikkonsisti 
minn:

1. Id-dħul ta’ l-Awtorità għandu jikkonsisti 
minn għotja mill-Komunità, li jiddaħħal 
fil-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea 
skond l-Artikolu 185 tar-Regolament 
Finanzjarju.

(a) ħlasijiet għal servizzi provduti mill-
Awtorità;
(b) proporzjon ta’ ħlasijiet ta’ użu 
mogħtija mill-applikanti skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 17;
(c) sussidju mill-Komunità, li jiddaħħal fil-
baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (it-
Taqsima tal-Kummissjoni);

(d) kwalunkwe legat, donazzjoni jew 
għotja kif jissemma fl-Artikolu 26(7).
(e) kwalunkwe kontribuzzjoni volontarja 
mill-Istati Membri jew mill-awtoritajiet 
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regolatorji tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi BERT twettaq, fil-maġġoranza tagħha, dmirijiet relatati ma’ l-implimentazzjoni tal-
politika Komunitarja bażi fil-qasam tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, huwa ġustifikat li 
BERT għanda tkun iffinanzjata mill-fondi tal-Komunità.

Emenda 119
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dħul ta’ l-Awtorità għandu jikkonsisti 
minn:

1. Id-dħul ta’ l-Awtorità għandu jkun fil-
proporzjonijiet li ġejjin:

(a) ħlasijiet għal servizzi provduti mill-
Awtorità;

(a) terz tad-dħul annwali għandu jieħu l-
forma ta’ sussidju Komunitarju mill-
kapitolu xieraq tal-baġit ġenerali ta’ l-UE 
fuq il-bażi ta' deċiżjoni meħuda mill-
awtorità baġitarja bi qbil mal-paragrafu 
47 tal-ftehima interistituzzjonali tas-6 ta 
Mejju 2006; 

(b) proporzjon ta’ ħlasijiet ta’ użu 
mogħtija mill-applikanti skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 17;

(b) żewġ terzi tad-dħul annwali tagħha 
għandu jieħu l-forma ta’ 
kontribuzzjonijiet mill-entitajiet 
regolatorji nazzjonali. L-Istati Membri 
għandhom jikkontribwixxu l-istess 
ammonti. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-entitajiet regolatorji 
nazzjonali huma pprovduti b'biżżejjed 
finanzi u riżorsi umani sabiex ikun 
possibbli li jwettqu x-xogħol li tagħtihom 
l-Awtorità u sabiex jiffinanzjaw lill-
Awtorità kif jixraq. L-Istati Membri 
għandhom jagħżlu titolu baġitarju li l-
entitajiet regolatorji nazzjonali għandhom 
jużaw sabiex jiksbu r-riżorsi li bihom 
jiffinanzjaw lill-Awtorità mill-baġits 
annwali tagħhom. Dawk il-baġits 
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għandhom ikunu pubbliċi.
(c) sussidju mill-Komunità, li jiddaħħal 
fil-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej (it-Taqsima tal-Kummissjoni);
(d) kwalunkwe legat, donazzjoni jew 
għotja kif jissemma fl-Artikolu 26(7);
(e) kwalunkwe kontribuzzjoni volontarja 
mill-Istati Membri jew mill-awtoritajiet 
regolatorji tagħhom.

Or. cs

Emenda 120
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief f’każi li jaqgħu fl-ambitu ta’ l-
Artikolu 20 jew ta’ l-Artikolu 21, meta 
tkun biħsiebha tieħu miżuri skond id-
dispożizzjonijiet deskritti f’dan ir-
Regolament, fejn ikun xieraq, l-Awtorità 
għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati 
u tagħtihom l-opportunità li jikkummentaw 
dwar l-abbozz ta’ miżura f’perjodu 
raġonevoli ta’ żmien. L-Awtorità għandha 
tqiegħed ir-riżultati tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku, ħlief fil-każ ta’ informazzjoni 
kunfidenzjali.

L-Awtorità għandha, meta tkun biħsiebha 
tagħti opinjoni skond id-dispożizzjonijiet 
deskritti f’dan ir-Regolament, fejn ikun 
xieraq, tikkonsulta lill-partijiet interessati, 
(inklużi l-għaqdiet rilevanti tal-
konsumatur), u tagħtihom l-opportunità li 
jikkummentaw dwar l-abbozz ta’ opinjoni
f’perjodu raġonevoli ta’ żmien. L-Awtorità 
għandha tqiegħed ir-riżultati tal-proċedura 
ta’ konsultazzjoni għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku, ħlief fil-każ ta’ informazzjoni 
kunfidenzjali.

Or. cs
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Emenda 121
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri tal-Bordijiet ta’ l-Awtorità, 
id-Direttur, l-esperti esterni, u l-membri ta’ 
l-istaff ta’ l-Awtorità, inklużi l-Uffiċjali 
issekondati mill-Istati Membri fuq bażi 
temporanja huma suġġetti għar-rekwiżiti 
ta’ kunfidenzjalità skond l-Artikolu 287 
tat-Trattat, anki wara li dmirijiethom ikunu 
waqfu.

2. Il-membri tal-Bordijiet, id-Direttur, l-
esperti esterni, u l-membri ta’ l-istaff ta’ l-
Awtorità, inklużi l-Uffiċjali issekondati 
mill-Istati Membri fuq bażi temporanja 
huma suġġetti għar-rekwiżiti ta’ 
kunfidenzjalità skond l-Artikolu 287 tat-
Trattat, anki wara li dmirijiethom ikunu 
waqfu.

Or. cs

Emenda 122
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien ħames snin mill-bidu effettiv tal-
ħidma u kull ħames snin minn dak inhar ’il 
quddiem, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapport ġenerali dwar l-
esperjenza miksuba bħala riżultat ta’ 
ħidmet l-Awtorità u tal-proċeduri 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. L-
evalwazzjoni għandha tkopri r-riżultati 
miksuba mill-Awtorità u l-metodi ta’ 
ħidma tagħha, b’relazzjoni għall-għan, 
għall-mandat u għall-kompiti tagħha li ġew 
iddefiniti f’dan ir-regolament u fil-
programmi ta’ ħidma annwali tagħha. L-
evalwazzjoni għandha tqis il-fehmiet tal-
partijiet interessati, kemm fuq il-livell 
Komunitarju kif ukoll fuq il-livell 
nazzjonali. Ir-rapport u kwalunkwe 
proposta li takkumpanjah għandhom 
jintbagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-

Fi żmien sentejn mill-bidu effettiv tal-
ħidma u kull ħames snin minn dak inhar ’il 
quddiem, l-Awtorità għandha tevalwa r-
rendiment tagħha. L-evalwazzjoni 
għandha tkopri r-riżultati miksuba mill-
Awtorità u l-metodi ta’ ħidma tagħha, 
b’relazzjoni għall-għan, għall-mandat u 
għall-kompiti tagħha li ġew iddefiniti f’dan 
ir-regolament u fil-programmi ta’ ħidma 
annwali tagħha. L-evalwazzjoni għandha 
tqis il-fehmiet tal-partijiet interessati, 
(inklużi l-konsumaturi u għaqdiet tal-
konsumaturi), kemm fuq il-livell 
Komunitarju kif ukoll fuq il-livell 
nazzjonali. Ir-rapport u kwalunkwe 
proposta li takkumpanjah għandhom 
jintbagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni..
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Kunsill.

Or. cs
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