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Emenda 133
Erika Mann

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-qafas regolatorju għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi ta’ l-2002 
jistabbilixxi sistema ta’ regolamentazzjoni 
li twettqet mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u tipprovdi biex dawk l-
awtoritajiet jikkooperaw ma’ xulxin u mal-
Kummissjoni sabiex ikunu żgurati l-
iżvilupp ta’ prattika regolatorja konsistenti 
u l-applikazzjoni konsistenti mal-Komunità 
kollha tal-qafas regolatorju.

(2) Il-qafas regolatorju għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi ta’ l-2002 
jistabbilixxi sistema ta’ regolamentazzjoni 
li twettqet mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u tipprovdi biex dawk l-
awtoritajiet jikkooperaw ma’ xulxin u mal-
Kummissjoni sabiex ikunu żgurati l-
iżvilupp ta’ prattika regolatorja konsistenti 
u l-applikazzjoni konsistenti mal-Komunità 
kollha tal-qafas regolatorju iżda  jħalli 
spazju għal kompetizzjoni regolatorja bejn 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fid-
dawl ta’ kondizzjonijiet nazzjonali 
speċifiċi tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

BERT m’għandhiex twassal għal armonizzazzjoni sħiħa tas-swieq nazzjonali. Jeħtieġ li 
tinżamm kompetizzjoni regolatorja b’saħħitha.

Emenda 134
Erika Mann

Proposta għal regolament
Premessa 4 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) BERT se tiġi stabbilita sabiex tilħaq 
l-iskop ta’ koordinazzjoni bejn l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta’ l-
Istati Membri mingħajr ma tarmonizza l-
approċċi regolatorji li jeżistu diġà għal 
livell li jdgħajjef il-kompetizzjoni 
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regolatorja.

Or. en

Emenda 135
Erika Mann

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għalhekk, tinħtieġ bażi istituzzjonali 
aktar sostanzjali għall-istabbiliment ta’ 
entità li tiġbor flimkien l-għarfien espert u 
l-esperjenza ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, flimkien ma’ sett iddefinit 
b’mod ċar ta’ kompetenzi, fejn titqies il-
ħtieġa biex din l-entità teżerċita awtorità 
reali f’għajnejn il-membri tagħha u s-settur 
li qed jiġi regolat permezz tal-kwalità tal-
produzzjoni tiegħu

(7) Għalhekk, tinħtieġ bażi istituzzjonali 
aktar sostanzjali għall-istabbiliment ta’ 
entità li tiġbor flimkien l-għarfien espert u 
l-esperjenza ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, flimkien ma’ sett iddefinit 
b’mod ċar ta’ kompetenzi, fejn titqies il-
ħtieġa biex din l-entità teżerċita awtorità
f’għajnejn il-membri tagħha u s-settur li 
qed jiġi regolat permezz tal-kwalità tal-
produzzjoni tiegħu

Or. en

Emenda 136
Erika Mann

Proposta għal regolament
Premessa 11 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Ingħatat prova li l-metodu kurrenti 
biex tinbena konsistenza akbar fost l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali permezz 
ta’ skambju ta’ informazzjoni u għarfien 
fuq esperjenzi prattiċi kien suċċess f’dan 
il-perjodu qasir wara t-tnedija tiegħu. 
Madankollu, se jkun meħtieġ 
koordinament aktar intensiv bejn l-
awtoritajiet regolatorji kollha fuq il-livell 
nazzjonali u l-livell Ewropew biex ikun 
mifhum u jkun żviluppat aktar is-suq
intern għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
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elettronika sabiex titjieb il-konsistenza 
regolatorja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iddikjarat, li għalkemm mhix perfetta, fis-snin li għaddew intlaħqet 
kooperazzjoni bejn l-NRAs. Hemm bżonn ta’ kooperazzjoni akbar sabiex wieħed jifhem u 
jinfluwenza fid-direzzjoni t-tajba lis-suq tal-komunikazzjoni Ewropew.

Emenda 137
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Dan jitlob l-istabbiliment ta’ entità 
Komunitarja ġdida, l-Awtorità tas-Suq 
Ewropew tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi (minn hawn ’il quddiem 
imsejjaħ l-“Awtorità”). L-Awtorità 
għandha tagħmel kontribut effettiv biex 
tavvanza l-proċess ta’ l-ikkompletar tas-
suq intern permezz ta' l-assistenza tagħha 
lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. Din tkun topera 
bħala punt ta’ referenza u tistabbilixxi 
kunfidenza minħabba l-indipendenza 
tagħha, il-kwalità tal-pariri li tagħti u l-
informazzjoni li xxerred, it-trasparenza tal-
proċeduri tagħha u l-metodi ta’ ħidma, u d-
diliġenza tagħha fit-twettiq tal-kompiti 
assenjati lilha.

(12) Dan jitlob l-istabbiliment ta’ entità 
Komunitarja indipendenti ġdida, ibbażata 
fuq Grupp ta’ Regolaturi Ewropej (ERG)
imtejjeb (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ 
l-“Awtorità”). L-Awtorità għandha 
tagħmel kontribut effettiv biex tavvanza l-
proċess ta’ l-ikkompletar tas-suq intern
permezz ta' l-assistenza tagħha lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Din tkun topera bħala punt ta’ 
referenza u tistabbilixxi kunfidenza 
minħabba l-indipendenza tagħha, il-kwalità 
tal-pariri li tagħti u l-informazzjoni li 
xxerred, it-trasparenza tal-proċeduri tagħha 
u l-metodi ta’ ħidma, u d-diliġenza tagħha 
fit-twettiq tal-kompiti assenjati lilha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn li tinħoloq aġenzija ġdida. Minflok, għandu jiġi stabbilit korp bħal ERG 
msaħħaħ li jkun ibbażat fil-liġi ta’ l-UE. Is-sentenza ta’ l-Awla l-Kbira ta’ l-ECJ ta’ nhar it-2
ta’ Mejju 2006 fil-Każ C-217/04 UK v il-Parlament u l-Kunsill jindika li l-Artikolu 95 jista’ 
jintuża bħala bażi għall-istabbiliment ta’ korp tal-Komunità. Dan jagħti bosta raġunijiet
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sabiex l-ERG jirċievi aktar poteri billi jingħata personalità legali u għalhekk indipendenza.

Emenda 138
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Awtorità għandha tissostitwixxi 
l-ERG u sservi bħala l-forum esklużiv 
għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali fl-eżerċizzju tal-firxa 
sħiħa tar-responsabbiltajiet tagħhom skond 
il-qafas regolatorju.

(14) L-Awtorità jeħtieġ li tissostitwixxi 
l-ERG u taġixxi bħala forum esklużiv 
għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u bejn l-awtoritajiet 
ta’ l-aħħar u l-Kummissjoni fl-eżerċizzju 
tal-firxa sħiħa tar-responsabbiltajiet 
tagħhom skond il-qafas regolatorju.

Or. ro

Emenda 139
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Awtorità għandha tkun stabbilita fl-
istruttura istituzzjonali u fil-bilanċ tas-
setgħat eżistenti tal-Komunità. Għandha 
tkun indipendenti b’relazzjoni għal 
kwistjonijiet tekniċi u jkollha awtonomiija 
legali, amministrativa u finanzjarja. Għal 
dan il-għan, huwa meħtieġ u xieraq li 
għandha tkun entità Komunitarja li jkollha 
personalità legali u li teżerċita l-kompiti 
konferiti lilha minn dan ir-Regolament.

(15) L-Awtorità għandha tkun stabbilita fl-
istruttura istituzzjonali u fil-bilanċ tas-
setgħat eżistenti tal-Komunità. Għandha 
tkun indipendenti b’relazzjoni għal 
kwistjonijiet tekniċi u jkollha awtonomiija 
legali, amministrativa u finanzjarja. Għal 
dan il-għan, huwa meħtieġ li għandha tkun 
entità Komunitarja li jkollha personalità 
legali u li teżerċita l-kompiti konferiti lilha 
minn dan ir-Regolament.

Or. ro
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Emenda 140
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għaldaqstant, l-Awtorità għandha 
tagħti pariri lill-Kummissjoni u lill-
awtortijiet regolatorji nazzjonali skond il-
qafas regolatorju Komunitarju għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi u b’hekk 
tgħin fl-implimentazzjoni effettiva tiegħu.

(18) Għaldaqstant, l-Awtorità għandha 
tagħti pariri lill-Kummissjoni u lill-
awtortijiet regolatorji nazzjonali kif ukoll 
lill-Parlament Ewropew, fuq it-talba ta’ 
dan ta’ l-aħħar, skond il-qafas regolatorju 
Komunitarju għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u b’hekk tgħin fl-
implimentazzjoni effettiva tiegħu.

Or. ro

Emenda 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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-analiżi annwali ta’ BERT għandha
tidentifika l-aħjar prattiki regolatorji, 
b’mod partikolari dwar id-diffikultajiet li 
għad fadal fis-suq u għandha
tikkontribwixxi biex ittejjeb il-livell ta’ 
protezzjoni u ta’ sigurtà taċ-ċittadini.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza ma’ l-approċċ magħżul fl-emendi għad-dispożizzjonijiet proposti l-oħra, 
minħabba li l-poteri mogħtija lill-‘Awtorità’ jisbqu ’l dawk li entitajiet bħal dawn għandu 
jkollhom.

Emenda 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emendat

(21) Fil-kuntest tal-proċess biex jintlaħqu 
l-għanijiet tad-Deċiżjoni 676/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' 
Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-
politika dwar l-ispektrum tar-radju fil-
Komunità Ewropea (id-Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-Radju)1, il-Kummissjoni tista’ 
tfittex il-parir espert indipendenti ta’ l-
Awtorità relatat l-użu tal-frekwenzi tar-
radju fil-Komunità. Dan il-parir jista’ 
jinvolvi investigazzjonijiet tekniċi 
speċifiċi, kif ukoll valutazzjoni ta’ l-impatt 
ekonomiku jew soċjali u analiżi relatati 
mal-miżuri ta’ politika dwar il-frekwenzi. 
Jista’ jinkludi wkoll kwistjonijiet relatati 
ma’ l-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 4 
tad-Deċiżjoni 676/2002/KE (id-Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-Radju), fejn l-Awtorità 
tista’ tintalab tagħti parir lill-
Kummissjoni dwar ir-riżultati miksuba 
skond il-mandati tal-Kummissjoni lill-
Konferenza Ewropea ta’ l-
Amministrazzjonijiet Postali u tat-
Telekomunikazzjonijiet (CEPT).

revokata

Or. es

Ġustifikazzjoni

B’mod konsistenti mad-dmirijiet ta’ BERT, minħabba li l-intenzjoni tagħha għandha
                                               
1 ĠU L 108, 24.4.2002, p.1.
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tagħmilha ċara li huwa ma jkoprix l-immaniġjar u l-użu ta’ l-ispettru.

Emenda 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Filwaqt li l-iżviluppi teknoloġiċi u fis-
suq żiedu l-potenzjal għall-użu tas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi lil hinn 
mill-konfini ġeografiċi ta’ l-Istati Membri 
individwali, hemm riskju li l-eżistenza ta’ 
kundizzjonijiet legali u regolatorji 
differenti għall-użu ta’ dawk is-servizzi 
skond il-liġijiet nazzjonali se jżomm lura
dejjem aktar il-provvista ta’ servizzi 
transkonfinali ta’ din ix-xorta. Għalhekk, l-
Awtorità għandha rwol ewlieni fl-
istabbiliment ta’ kundizzjonijiet 
armonizzati għall-awtorizzazzjoni ta’ 
dawk is-servizzi, kemm jekk rigward l-
awtorizzazzjonijiet ġenerali, id-drittijiet ta’ 
użu għall-frekwenzi tar-radju jew id-
drittijiet ta’ użu għan-numru, kif ukoll fl-
għoti ta’ pariri lill-Kummissjoni dwar id-
dettalji tal-miżuri li għandhom jittieħdu 
skond id-Direttiva 2002/21/KE (id-
Direttiva kwadra) sabiex jinkisbu 
kundizzjonijiet armonizzati ta’ din ix-
xorta.

(22) Filwaqt li l-iżviluppi teknoloġiċi u fis-
suq żiedu l-potenzjal għall-użu tas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi lil hinn 
mill-konfini ġeografiċi ta’ l-Istati Membri 
individwali, il-konverġenza gradwali ta’ 
kundizzjonijiet legali u regolatorji 
differenti għall-użu ta’ dawk is-servizzi 
skond il-liġijiet nazzjonali se jiffaċilitaw
aktar il-provvista ta’ servizzi transkonfinali 
ta’ din ix-xorta. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Iqassar il-premessa, jissimplifika l-formolazzjoni.
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Emenda 144
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-Awtorità għandha taġixxi bħala
ċentru ta’ għarfien espert fuq il-livell 
Ewropew dwar kwistjonijiet ta’ sigurtà tan-
netwerks u ta’ l-informazzjoni, fejn 
tipprovdi gwida u pariri lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kummissjoni jew lill-
entitajiet kompetenti maħtura mill-Istati 
Membri. Is-sigurtà u s-saħħa tan-netwerks 
tal-komunikazzjonijiet u tas-sistemi ta' 
informazzjoni għadhom tħassib primarju 
għas-soċjetà u jikkostitwixxi element 
ewlieni fil-qafas regolatorju ta' l-UE għan-
netwerks u s-servizz tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Hemm ir-riskju li l-
funzjonament bla xkiel tas-suq intern 
jiddgħajjef minħabba applikazzjoni 
eteroġenja tad-dispożizzjonijiet relatati 
mas-sigurtà kif stabbiliti fid-Direttiva 
kwadra u fid-Direttivi Speċifiċi. L-opinjoni 
ta' l-Awtorità li tipprovdi pariri tekniċi fuq 
it-talba tal-Kummissjoni u ta' l-Istati 
Membri għandha tiffaċilita l-applikazzjoni 
konsistenti ta' dawk id-direttivi fil-livell 
nazzjonali.

(24) L-Unjoni għandha bżonn ta’ ċentru 
ta’ għarfien espert fuq il-livell Ewropew 
dwar kwistjonijiet ta’ sigurtà tan-netwerks 
u ta’ l-informazzjoni, fejn tipprovdi gwida 
u pariri lill-Parlament Ewropew, lill-
Kummissjoni jew lill-entitajiet kompetenti 
maħtura mill-Istati Membri. Is-sigurtà u s-
saħħa tan-netwerks tal-komunikazzjonijiet 
u tas-sistemi ta' informazzjoni għadhom 
tħassib primarju għas-soċjetà u 
jikkostitwixxi element ewlieni fil-qafas 
regolatorju ta' l-UE għan-netwerks u s-
servizz tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. 
Hemm ir-riskju li l-funzjonament bla xkiel 
tas-suq intern jiddgħajjef minħabba 
applikazzjoni eteroġenja tad-
dispożizzjonijiet relatati mas-sigurtà kif 
stabbiliti fid-Direttiva kwadra u fid-
Direttivi Speċifiċi. L-opinjoni ta' taċ-
Ċentru Ewropew tal-kompetenza fuq 
kwistjonijiet ta’ sigurtà tan-netwerk u l-
informazzjoni li jipprovdi pariri tekniċi fuq 
it-talba tal-Kummissjoni u ta' l-Istati 
Membri għandha tiffaċilita l-applikazzjoni 
konsistenti ta' dawk id-direttivi fil-livell 
nazzjonali.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Is-sigurtà tan-netwerk u ta’ l-informazzjoni hija vitali għall-fiduċja tal-konsumatur fis-
servizzi tas-Soċjetà ta’ l-Informazzjoni.
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Emenda 145
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Fejn jinqala’ tilwim ta’ natura 
transkonfinali bejn l-intrapriżi rigward 
drittijiet jew obbligi skond il-qafas 
regolatorju għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, fuq it-talba ta’ awtorità 
regolatorja nazzjonali responsabbli mis-
solvien ta’ tilwim l-Awtorità għandha tkun 
tista' tinvestiga l-isfond tat-tilwima u tagħti 
pariri lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
konċernati dwar il-miżuri li tqis li huma l-
aktar adattati biex jieħdu sabiex isolvuha 
skond id-dispożizzjonijiet tal-qafas 
regolatorju.

(26) Fejn jinqala’ tilwim ta’ natura 
transkonfinali bejn l-intrapriżi rigward 
drittijiet jew obbligi skond il-qafas 
regolatorju għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, fuq it-talba ta’ awtorità 
regolatorja nazzjonali responsabbli mis-
solvien ta’ tilwim u fuq it-talba tal-
Kummissjoni l-Awtorità għandha tordna 
investigazzjoni li fiha għandha teżamina
l-isfond tat-tilwima u tagħti pariri lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
konċernati dwar il-miżuri li tqis li huma l-
aktar adattati biex jieħdu sabiex isolvuha 
skond id-dispożizzjonijiet tal-qafas 
regolatorju.

Or. ro

Emenda 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex tkun tista’ twettaq il-kompiti 
tagħha kif ġew stabbliti f’dan ir-
Regolament u sabiex tifhem aħjar l-isfidi 
fil-qasam tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, inklużi r-riskji kurrenti u
emerġenti fil-qasam tas-sigurtà tan-
netwerks u ta’ l-informazzjoni, l-Awtorità 
jeħtieġ li tkun tista’ tanalizza żviluppi 
kurrenti u emerġenti. Għal dak il-fini l-
Awtorità tista’ tiġbor informazzjoni 
xierqa, b’mod partikolari dwar ksur tas-
sigurtà u ta’ l-integrità li kellu impatt 

(28) Biex tkun tista’ twettaq il-kompiti 
tagħha kif ġew stabbliti f’dan ir-
Regolament u sabiex tifhem aħjar l-isfidi 
fil-qasam tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, BERT għandha tkun familjari 
ma’ l-aspetti kollha stabbiliti fid-direttiva 
qafas u fid-direttivi speċifiċi kkonċernati, 
mingħajr ma jidħol fi kwistjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu ma’ korpi jew 
aġenziji speċifiċi tal-Komunità bħall-
Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tan-
Netwerk u ta’ l-Informazzjoni, li joperaw 
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sinifikanti fuq ħidmet in-netwerk jew is-
servizzi provduti mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali skond l-Artikolu 
13a(3) tad-Direttiva 2002/21/KE (id-
Direttiva kwadra), kif ukoll permezz ta’ 
kwestjonarji

barra mit-termini ta’ referenza tagħha.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun iċċarat li l-kwistjonijiet li jikkonċernaw is-sigurtà tan-netwerk u ta’ l-
informazzjoni ma jaqgħux fi ħdan il-kompetenza ta’ BERT jew l-Awtorità iżda taħt dik ta’ 
ENISA.

Emenda 147
Erika Mann

Proposta għal regolament
Premessa 28 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) BERT għandha tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp ta’ kultura ta’ sigurtà tan-
netwerk u ta’ l-informazzjoni b’mod 
partikolari permezz ta’ l-għarfien ta’ 
theddid tas-sigurtà tan-netwerk, l-iżvilupp 
ta’ metodi ta’ l-aħjar prattiċi, promozzjoni 
ta’ attivitajiet ta’ stima tar-riskju u 
kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet 
internazzjonali. Fil-qafas ta’ l-analiżi 
mistennija nhar l-1 ta’ Jannar 2014, l-
irwol ta’ BERT fil-qasam tas-sigurtà tan-
netwerk u l-informazzjoni għandu jerġa’ 
jiġi evalwat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għadu kmieni wisq biex BERT tingħata rwol akbar f’oqsma relatati mas-sigurtà, imma huwa 
għaqli li wieħed jiddikjara li jista’ jkun hemm bżonn li jkollha rwol akbar fil-futur qarib.
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Emenda 148
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Bħala punt fokali biex tinqasam u tiġi 
skambjata l-informazzjoni dwar 
kwistjonijiet relatati mar-
regolamentazzjoni tas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi mal-
Komunità kollha, u fl-interessi tal-
promozzjoni tat-trasparenza u tat-tnaqqis 
tal-piżijiet amministrattivi għall-fornituri u 
għall-utenti ta’ dawk is-servizzi, l-Awtorità 
għandha żżomm u tagħmel aċċessibbli 
reġistru li jinkludi informazzjoni dwar l-
użu tal-frekwenzi fil-Komunità, fuq il-bażi 
ta’ informazzjoni standardizzata provduta 
fuq bażi regolari minn kull Stat Membru. 
Sabiex tittejjeb it-trasparenza tal-prezzijiet 
tal-bejgħ bl-imnut sabiex wieħed jagħmel u 
jirċievi telefonati bir-roaming irregolati fil-
Komunità u biex tingħata għajnuna lill-
konsumaturi tar-roaming ħalli jieħdu 
deċiżjonijiet dwar l-użu tat-telefons 
ċellulari tagħhom meta jkunu barra minn 
pajjiżhom, l-Awtorità għandha tiżgura li 
informazzjoni aġġornata dwar l-
applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 717/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2007 dwar 
roaming fuq netwerks pubbliċi tat-
telefonija mobbli fi ħdan il-Komunità u li 
jemenda d-Direttiva 2002/21/KE1

titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-partijiet 
interessati u tippubblika r-riżultati ta’ 
monitoraġġ ta’ din ix-xorta fuq bażi 
annwali.

(29) Bħala punt fokali biex tinqasam u tiġi 
skambjata l-informazzjoni dwar 
kwistjonijiet relatati mar-
regolamentazzjoni tas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi mal-
Komunità kollha, u fl-interessi tal-
promozzjoni tat-trasparenza u tat-tnaqqis 
tal-piżijiet amministrattivi għall-fornituri u 
għall-utenti ta’ dawk is-servizzi, l-Awtorità 
għandha żżomm u tagħmel aċċessibbli 
reġistru li jinkludi informazzjoni dwar l-
użu tal-frekwenzi fil-Komunità, fuq il-bażi 
ta’ informazzjoni standardizzata provduta 
fuq bażi regolari minn kull Stat Membru. 
Sabiex tittejjeb it-trasparenza tal-prezzijiet 
tal-bejgħ bl-imnut sabiex wieħed jagħmel u 
jirċievi telefonati bir-roaming irregolati fil-
Komunità u biex tingħata għajnuna lill-
konsumaturi tar-roaming ħalli jieħdu 
deċiżjonijiet dwar l-użu tat-telefons 
ċellulari tagħhom meta jkunu barra minn 
pajjiżhom, BERT għandha tiżgura li 
informazzjoni aġġornata dwar l-
applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 717/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2007 dwar 
roaming fuq netwerks pubbliċi tat-
telefonija mobbli fi ħdan il-Komunità u li 
jemenda d-Direttiva 2002/21/KE2

titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-partijiet 
interessati u tippubblika r-riżultati ta’ 
monitoraġġ ta’ din ix-xorta fuq bażi 
annwali. Din l-informazzjoni għandha 
tkun ippubblikata f’fuljett, li l-ispejjeż tal-
pubblikazzjoni u ta’ l-istampar tiegħu 
għandhom jiġġarrbu mill-baġit ta’ BERT.

                                               
1 ĠU L 171, 29.6.2007, p.32.
2 ĠU L 171, 29.6.2007, p.32.
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Or. ro

Emenda 149
Paul Rübig

Proposta għal regolament 
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-Kummissjoni għandha tkun tista’ 
titlob lill-Awtorità biex twettaq kwalunkwe 
kompitu addizzjonali taħt ir-
responsabbiltà ġenerali tagħha li jista’ 
jitqies bħala li jikkontribwixxi sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-qafas regolatorju 
Komunitarju għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi.

revokata

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din ma tidhirx li hija delegazzjoni ġġustifikata tal-poteri, minħabba li korpi regolatorji 
għandhom jingħataw biss kompiti bħal dawn fejn ikun hemm bżonn speċifiku għal regolament 
u mbagħad biss permezz ta’ att leġiżlattiv speċifiku wara konsultazzjoni mal-gruppi 
kkonċernati. Inkella jkun hemm riskju li x-xogħlijiet regolatorji li għalihom ma jkunx ġie
aċċertat bżonn jiġu delegati biss fuq suspett, li jista’ jkun ta’ detriment għaċ-ċertezza legali u 
fl-aħħar mill-aħħar għall-kompetizzjoni wkoll.

Emenda 150
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-istruttura ta’ l-Awtorità għandha 
tkun adattata għall-kompiti li se twettaq. 
Esperjenza b’awtoritajiet Komunitarji 
simili tipprovdi xi gwida f’dan ir-rigward, 
imma l-istruttura għandha tkun adattata 

(32) L-istruttura ta’ BERT għandha tkun 
adattata għall-kompiti li se twettaq. L-
istruttura għandha tkun adattata sabiex 
tissodisfa l-ħtiġiet speċifiċi tas-sistema 
Komunitarja għar-regolamentazzjoni tal-
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sabiex tissodisfa l-ħtiġiet speċifiċi tas-
sistema Komunitarja għar-
regolamentazzjoni tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. B’mod partikolari, ir-rwol 
speċifiku ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u n-natura indipendenti 
tagħhom jeħtieġ li jiġu indirizzati b’mod 
sħiħ.

komunikazzjonijiet elettroniċi. B’mod 
partikolari, ir-rwol speċifiku ta’ l-NRAs u 
n-natura indipendenti tagħhom, kemm fuq 
livell nazzjonali kif ukoll fuq livell 
Ewropew jeħtieġ li jiġu rispettati b’mod 
sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr dubju, dan ipoġġi l-kunċett ta’ indipendenza ta’ l-NRA, kemm jekk b’mod 
individwali fuq il-livell nazzjonali kif ukoll b’mod kollettiv fuq livell Ewropew, bħala l-bażi ta’ 
regolament effettiv f’dan is-settur.

Emenda 151
Mary Honeyball

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-istruttura ta’ l-Awtorità għandha 
tkun adattata għall-kompiti li se twettaq. 
Esperjenza b’awtoritajiet Komunitarji 
simili tipprovdi xi gwida f’dan ir-rigward, 
imma l-istruttura għandha tkun adattata 
sabiex tissodisfa l-ħtiġiet speċifiċi tas-
sistema Komunitarja għar-
regolamentazzjoni tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. B’mod partikolari, ir-rwol 
speċifiku ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u n-natura indipendenti 
tagħhom jeħtieġ li jiġu indirizzati b’mod 
sħiħ.

(32) L-istruttura ta’ BERT għandha tkun 
adattata għall-kompiti li se twettaq. L-
istruttura għandha tkun adattata sabiex 
tissodisfa l-ħtiġiet speċifiċi tas-sistema 
Komunitarja għar-regolamentazzjoni tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi. B’mod 
partikolari, ir-rwol speċifiku ta’ l-NRAs u 
n-natura indipendenti tagħhom, kemm fuq 
livell nazzjonali u kif ukoll Ewropew,
jeħtieġ li jiġu rispettati b’mod sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tneħħi kull dubju mill-kunċett ta’ indipendenza ta’ l-NRA.
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Emenda 152
Erika Mann

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-istruttura ta’ l-Awtorità għandha 
tkun adattata għall-kompiti li se twettaq. 
Esperjenza b’awtoritajiet Komunitarji 
simili tipprovdi xi gwida f’dan ir-rigward, 
imma l-istruttura għandha tkun adattata 
sabiex tissodisfa l-ħtiġiet speċifiċi tas-
sistema Komunitarja għar-
regolamentazzjoni tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. B’mod partikolari, ir-rwol 
speċifiku ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u n-natura indipendenti tagħhom 
jeħtieġ li jiġu indirizzati b’mod sħiħ.

(32) L-istruttura ta’ BERT għandha tkun 
ħafifa u adattata għall-kompiti li se 
twettaq. L-istaff tagħha m’għandux 
jaqbeż it-30 membru. L-istruttura għandha 
tkun adattata sabiex tissodisfa l-ħtiġiet 
speċifiċi tas-sistema Komunitarja għar-
regolamentazzjoni tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. B’mod partikolari, ir-rwol 
speċifiku ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u n-natura indipendenti tagħhom 
jeħtieġ li jiġu indirizzati b’mod sħiħ.

Or. en

Emenda 153
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-istruttura ta’ l-Awtorità għandha 
tkun adattata għall-kompiti li se twettaq. 
Esperjenza b’awtoritajiet Komunitarji 
simili tipprovdi xi gwida f’dan ir-rigward, 
imma l-istruttura għandha tkun adattata 
sabiex tissodisfa l-ħtiġiet speċifiċi tas-
sistema Komunitarja għar-
regolamentazzjoni tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. B’mod partikolari, ir-rwol 
speċifiku ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u n-natura indipendenti 
tagħhom jeħtieġ li jiġu indirizzati b’mod 
sħiħ.

(32) L-istruttura ta’ BERT għandha tkun 
adattata għall-kompiti li se twettaq. L-
istruttura għandha tkun adattata sabiex 
tissodisfa l-ħtiġiet speċifiċi tas-sistema 
Komunitarja għar-regolamentazzjoni tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi. B’mod 
partikolari, ir-rwol speċifiku ta’ l-NRAs u 
n-natura indipendenti tagħhom fil-livelli 
kollha jeħtieġ li jiġu indirizzati b’mod 
sħiħ.
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Emenda 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Awtorità għandu jkollha s-setgħat 
meħtieġa sabiex twettaq il-funzjonijiet 
regolatorji b’mod effiċjenti u fuq kollox 
indipendenti. Billi jirrifletti s-sitwazzjoni 
fuq livell nazzjonali, il-Bord tar-Regolaturi 
għalhekk għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti minn kwalunkwe interess tas-
suq u m’għandux ifittex jew jieħu 
struzzjonijiet minn kwalunkwe gvern jew 
entità pubblika jew privata oħra.

(33) BERT għandha tkun tista’ twettaq il-
funzjonijiet tagħha b’mod effiċjenti u fuq 
kollox indipendenti. Meta jintervjeni fi 
kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mar-
regolamentazzjoni tas-suq, u billi jirrifletti 
s-sitwazzjoni fuq livell nazzjonali, il-Bord 
tar-Regolaturi għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti minn kwalunkwe interess tas-
suq u m’għandux ifittex jew jieħu 
struzzjonijiet minn kwalunkwe gvern jew 
entità pubblika jew privata oħra.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-‘Awtorità’ m’għandux ikollha funzjonijiet regolatorji imma dawk biss ta’ natura 
konsultattiva.

Emenda 155
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Minbarra l-prinċipji operattivi tagħha 
bbażati fuq l-indipendenza u t-trasparenza, 
l-Awtorità għandha tkun organizzazzjoni 
miftuħa għall-kuntatti ma’ l-industrija, 
mal-konsumaturi u ma’ partijiet interessati 
oħra. L-Awtorità għandha tkabbar il-
kooperazzjoni bejn il-parteċipanti 

(37) Minbarra l-prinċipji operattivi tagħha 
bbażati fuq l-indipendenza u t-trasparenza, 
BERT għandha tkun organizzazzjoni
miftuħa għall-kuntatti ma’, inter alia, l-
industrija, il-konsumaturi, il-unjins, il-
korpi tas-settur pubbliku, iċ-ċentri ta’ 
riċerka u ma’ partijiet interessati oħra. 
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differenti li jaħdmu fil-qafas tas-sigurtà 
tan-netwerks u ta’ l-informazzjoni, fost l-
oħrajn, billi torganizza, fuq bażi regolari, 
konsultazzjoni ma’ l-industrija, maċ-
ċentri ta’ riċerka, kif ukoll ma’ partijiet 
interessati oħra konċernati u billi 
tistabbilixxi netwerk ta’ kuntatti għall-
entitajiet Komunitarji, għall-enttitajiet 
tas-settur pubbliku maħtura mill-Istati 
Membri, għall-entitajiet tas-settur privat u 
għall-entitajiet tal-konsumaturi.

Fejn xieraq, BERT għandha tassisti lill-
Kummissjoni fit-tixrid u fl-iskambju ta’ l-
aħjar prattika fost l-intrapriżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

BERT għandu jkollha l-possibilità li tikkonsulta u li taħdem ma’ firxa ta’ korpi/persuni 
involuti fis-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.

Emenda 156
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Sabiex tkun iggarantita l-awtonomiija 
u l-indipendenza sħiħa ta’ l-Awtorità, 
għandha tingħata baġit awtonomu. Il-
proċedura baġitarja Komunitarja tibqa’ 
applikabbli fejn għandu x’jaqsam 
kwalunkwe sussidju li jista’ jingħata mill-
baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea. Barra 
minn hekk, il-Qorti ta’ l-Awdituri 
għandha twettaq il-verifika tal-kontabbiltà 
skond l-Artikolu 91 tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE, EURATOM) Nru 
2343/2002 tad-19 ta’ Diċembru 2002 dwar 
ir-Regolament Finanzjarju strutturali 
għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 
185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-
Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-

(40) Sabiex tkun iggarantita l-awtonomiija 
u l-indipendenza sħiħa ta’ BERT, għandu 
jingħata baġit awtonomu. Filwaqt li terz 
mill-iffinanzjar tiegħu se jkun ipprovdut 
mill-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea, 
żewġ terzi ta’ l-iffinanzjar tiegħu se jkunu 
pprovduti mill-NRAs. L-Istati Membri 
huma obbligati li jiggarantixxu li l-NRAs 
ikollhom fondi adekwati u bla 
kondizzjonijiet għal dan l-għan. Dan il-
metodu ta’ finanzjament għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-indipendenza 
kemm mill-Istati Membri kif ukoll mill-
Kummissjoni Ewropea.
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baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.1

Or. en

Emenda 157
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Il-Kummissjoni għandha tkun tista’ 
timponi penali finanzjarji fuq intrapriżi li 
ma jipprovdux l-informazzjoni li tkun 
meħtieġa biex l-Awtorità twettaq il-
kompiti tagħha b’mod effettiv. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li jkollhom qafas xieraq sabiex jimponu 
penali effettivi, proporzjonati u dissważivi 
fuq l-intrapriżi meta dawn ma 
jikkonformawx ma’ l-obbligi li ġejjin minn 
dan ir-Regolament.

(42) Il-Kummissjoni għandha tkun tista’ 
tieħu l-miżuri neċessarji fil-każ li 
intrapriżi jonqsu milli jipprovdu l-
informazzjoni li tkun meħtieġa biex BERT
twettaq il-kompiti tagħha b’mod effettiv. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jkollhom qafas 
xieraq sabiex jimponu penali effettivi, 
proporzjonati u dissważivi fuq l-intrapriżi 
meta dawn ma jikkonformawx ma’ l-
obbligi li ġejjin minn dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 158
Erika Mann

Proposta għal regolament
Premessa 49 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49a) Nhar 1 Jannar 2014 għandha ssir 
reviżjoni biex ikun evalwat jekk hemmx 
bżonn li l-mandat ta’ BERT jeħtieġx li 
jkun estiż fil-futur. Fil-każ li estensjoni 
tkun iġġustifikata, għandhom jiġu
riveduti r-regolamenti baġitarji u 
proċedurali kif ukoll ir-riżorsi umani.

                                               
1 ĠU L 357, 31.12.2002, p.72. 
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Emenda 159
Alexander Alvaro

Proposta għal reglament
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 jiġi stabbilit il-Bord Ewropew tar-
Regolaturi tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi (ERBEC) bir-responsabbiltajiet 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta ma’ l-
ERBEC biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu 
skond id-Direttiva Kwadra u d-Direttivi 
Speċifiċi, kif stabbilit f’dan ir-
Regolament.
(Din l-emenda tapplika għal kull parti tat-
test. Jekk tkun adottata se jkun neċessarju 
li jsiru tibdiliet li jikkorrispondu f’kull 
parti)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun ifformalizzat l-iskop estiż ta’ l-ERG ta’ qabel, bħala konsulent u koordinatur ta’ 
politika regolatorja komuni Ewropea. It-terminu għandu japplika tul it-test kollu.

Emenda 160
Jorgo Chatzimarkakis

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 jiġi stabbilit Grupp Regolatorju 
Ewropew (ERG) bir-responsabbiltajiet 
stabbiliti f’dan ir-Regolament.
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(Din l-emenda tapplika għal kull parti tat-
test. Jekk tkun adottata se jkun neċessarju 
li jsiru tibdiliet li jikkorrispondu f’kull 
parti)

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn li tinħoloq aġenzija ġdida. Minflok għandha tinħoloq entità bħal ERG 
mtejba li tkun stabbilita fil-liġi ta’ l-UE. Is-sentenza ta’ l-Awla l-Kbira ta’ l-ECJ ta’ nhar it-2
ta’ Mejju 2006 fil-Każ C-217/04 UK v il-Parlament u l-Kunsill jindika li Artikolu 95 jista’ 
jintuża bħala bażi għall-istabbiliment ta’ korp tal-Komunità. Dan jagħti bosta raġunijiet il-
għala l-ERG jingħata aktar setgħat billi jingħata personalità legali u għalhekk indipendenza.

Emenda 161
David Hammerstein

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha taġixxi fl-ambitu 
tad-Direttiva kwadra u tad-Direttivi 
Speċifiċi, u tibbaża ruħha fuq l-għarfien 
espert disponibbli fl-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Għandha tikkontribwixxi għall-
funzjonament aħjar tas-suq intern għan-
netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, li jinkludu, 
b’mod partikolari, l-iżvilupp ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
transkomunitarji u livell għoli u effettiv 
tas-sigurtà tan-netwerks u ta’ l-
informzzjoni, permezz tal-kompiti elenkati 
fil-Kapitoli II u III.

2. L-Awtorità għandha taġixxi fl-ambitu 
tad-Direttiva kwadra u tad-Direttivi 
Speċifiċi, u tibbaża ruħha fuq l-għarfien 
espert disponibbli fl-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Għandha tikkontribwixxi għall-
funzjonament aħjar tas-suq intern għan-
netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, li jinkludu, 
b’mod partikolari:

a) it-tħaffif ta’ swieq ta’ komunikazzjoni 
transkonfini interoperabbli,
b) l-aċċess għas-swieq tal-komunikazzjoni 
elettronika mingħajr diskriminazzjoni,
ċ) l-immaniġjar tat-tranżizzjoni tas-suq 
lejn infrastrutturi ta’ informazzjoni b’xejn 
bħall-internet,
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d) il-koerenza ta’ l-attivitajiet regolatorji 
nazzjonali
permezz tal-kompiti elenkati fil-Kapitoli II 
u III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irwol ta’ l-awtorità għandu jkun li tippromwovi l-kompetizzjoni. Ma tistax ‘tiżviluppa’ 
komunikazzjoni transkomunitarja. Id-dmirijiet prinċipali qegħdin hawn biex tkun 
immaniġjata t-tranżizzjoni strutturali tas-swieq tat-telekomunikazzjoni tradizzjonali lejn id-
dinja ta’ l-internet u biex ikunu miġġielda l-ostakoli għall-aċċess u d-diskriminazzjoni filwaqt 
li jkunu ggarantiti metodi koerenti mir-regolaturi kollha fl-Ewropa.

Emenda 162
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha taġixxi fl-ambitu 
tad-Direttiva kwadra u tad-Direttivi 
Speċifiċi, u tibbaża ruħha fuq l-għarfien 
espert disponibbli fl-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Għandha tikkontribwixxi għall-
funzjonament aħjar tas-suq intern għan-
netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, li jinkludu, 
b’mod partikolari, l-iżvilupp ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
transkomunitarji u livell għoli u effettiv 
tas-sigurtà tan-netwerks u ta’ l-
informzzjoni, permezz tal-kompiti elenkati 
fil-Kapitoli II u III.

2. BERT għandha taġixxi fl-ambitu tad-
Direttiva kwadra u tad-Direttivi Speċifiċi, 
u tibbaża ruħha fuq l-għarfien espert 
disponibbli fl-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Għandha tikkontribwixxi għall-
funzjonament aħjar tas-suq intern għan-
netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, li jinkludu, 
b’mod partikolari, il-promozzjoni ta’ 
applikazzjoni effettiva u konsistenti tal-
qafas regolatorju tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u l-iżvilupp ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
transkomunitarji, permezz tal-kompiti 
elenkati fil-Kapitoli II u III. 

Or. en
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Emenda 163
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha taġixxi fl-ambitu 
tad-Direttiva kwadra u tad-Direttivi 
Speċifiċi, u tibbaża ruħha fuq l-għarfien 
espert disponibbli fl-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Għandha tikkontribwixxi għall-
funzjonament aħjar tas-suq intern għan-
netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, li jinkludu, 
b’mod partikolari, l-iżvilupp ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
transkomunitarji u livell għoli u effettiv 
tas-sigurtà tan-netwerks u ta’ l-
informzzjoni, permezz tal-kompiti elenkati 
fil-Kapitoli II u III.

2. BERT għandha taġixxi fl-ambitu tad-
Direttiva kwadra u tad-Direttivi Speċifiċi, 
u tibbaża ruħha fuq l-għarfien espert 
disponibbli fl-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Għandha tikkontribwixxi għat-
titjib tar-regolamentazzjoni nazzjonali fis-
settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, u 
għall-funzjonament aħjar tas-suq intern 
għan-netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, li jinkludu, 
b’mod partikolari, l-iżvilupp ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
transkomunitarji, permezz tal-kompiti 
elenkati fil-Kapitoli II u III.

Or. en

Emenda 164
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. BERT għandha sservi bħala mezz 
għall-iskambju ta’ informazzjoni u għall-
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet konsistenti mill-
NRAs. BERT għandha tipprovdi bażi 
għall-organizzazzjoni għat-teħid tad-
deċiżjonijiet ta’ l-NRAs; BERT għandha
tadotta pożizzjonijiet u kummenti komuni, 
u għandha tagħti parir lill-Kummissjoni u 
tassisti lill-NRAs fil-kwistjonijiet kollha fi 
ħdan l-iskop tad-dmirijiet mogħtija lill-
NRAs mid-Direttiva Kwadra u mid-
Direttivi Speċifiċi.
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Or. en

Emenda 165
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Bid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, il-Kunsill u l-Parlament
Ewropew għandhom jadottaw Deċiżjoni 
biex ikun stabbilit uffiċċju sabiex jiżgura
riżorsi xierqa għal BERT. Id-Deċiżjoni 
għandha tipprovdi li l-uffiċċju jkun parti 
mill-amministrazzjoni tal-Komunità fir-
rigward ta’ termini u kondizzjonijiet ta’ 
impjieg u r-responsabilitajiet baġitarji; 
sakemm huwa meħtieġ biex tiggarantixxi 
t-twettiq awtonomu tad-dmirijiet ta’ 
BERT, id-Deċiżjoni għandha tipprovdi 
regolamenti speċifiċi ta’ l-istaff għall-
uffiċċju. Barra minn hekk, id-Deċiżjoni 
għandha tistabbilixxi regoli għall-ewwel 
laqgħa u l-ewwel presidenza ta’ BERT.
L-uffiċċju għandu jkun stabbilit fi 
Brussell.

Or. en

Emenda 166
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – frazi preliminari

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kontinwazzjoni tal-kompiti tagħha 
skond dan ir-Regolament, l-Awtorità
għandha:

Għall-kontinwazzjoni tal-kompiti tiegħu 
skond dan ir-Regolament, BERT għandha:

Or. en
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Emenda 167
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) toħroġ opinjonijiet fuq it-talba tal-
Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess u tgħin lill-Kummissjoni billi 
tipprovdilha l-appoġġ tekniku u 
amministrattiv addizzjonali fil-
kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-
komunikazzjonijiet elettroniċi;

(a) toħroġ opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet fuq l-
inizjattiva tagħha stess, fejn dan ir-
Regolament jitlob dan fil-kwistjonijiet 
kollha fi ħdan l-iskop tad-dmirjiiet
mogħtija lil BERT;

Or. en

Ġustifikazzjoni

BERT għandha taħdem biss fi ħdan l-iskop tad-dmirijiet tiegħu mogħtija f’dan ir-regolament. 
Għandha tkun entità indipendenti li taħdem fuq l-inizjattiva tagħha stess.

Emenda 168
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) toħroġ opinjonijiet fuq it-talba tal-
Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess u tgħin lill-Kummissjoni billi 
tipprovdilha l-appoġġ tekniku addizzjonali 
fil-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-
komunikazzjonijiet elettroniċi;

(a) toħroġ opinjonijiet fuq it-talba tal-
Kummissjoni, ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jew fuq l-inizjattiva tagħha stess 
u tgħin lill-Kummissjoni billi tipprovdilha 
l-appoġġ tekniku addizzjonali u
informazzjoni teknika oħra neċessarja fil-
kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-
komunikazzjonijiet elettroniċi;

Or. ro
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Emenda 169
David Hammerstein

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) toffri assistenza teknika u tipprova 
tilħaq komunitajiet ta’ sorsi miftuħin li 
jiżviluppaw elementi essenzjali għall-
infrastruttura tal-komunikazzjoni 
Ewropea;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Partijiet kbar ta’ l-infrastruttura Ewropea tal-komunikazzjonijiet elettroniċi llum huma 
żviluppati minn komunitajiet ta’ sorsi miftuħin. L-istituzzjoni l-ġdida għandha bżonn 
tikkomunika ma’ dawn il-komunitajiet u tqajjem kuxjenza fuq l-attivitajiet regolatorji fuq il-
livell Ewropew.

Emenda 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) toħroġ rakkomandazzjonjiet lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali dwar 
tilwim transkonfinali u dwar kwistjonijiet 
ta’ aċċessibbiltà elettronika 
(eAccessibility).

(i) tagħti parir lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali dwar tilwim transkonfinali u 
fejn xieraq dwar kwistjonijiet ta’ 
aċċessibbiltà elettronika (eAccessibility).

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-terminu ‘rakkomandazzjoni’ għandu jkun evitat minħabba li dan kiseb tifsira speċjali fil-
leġiżlazzjoni tal-Komunità.
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Emenda 171
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) tfassal u tissottometti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni rapport 
annwali fuq is-sigurtà tan-netwerks tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u s-sistemi 
ta’ l-informazzjoni li jiffokaw fuq il-
provvediment ta’ servizzi speċifiċi tas-
soċjetà ta’ l-informazzjoni, b’mod 
partikolari fil-qasam tas-servizzi ta’ e-
government, u tipproponi lill-
Kummissjoni l-adozzjoni ta’ miżuri għat-
titjib tas-sigurtà ta’ dawk in-netwerks u s-
sistemi.  

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Is-sigurtà tas-servizzi speċifiċi tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni, b’mod partikolari s-servizzi ta’ 
e-government, għandhom jiġu diskussi mill-Parlament u mill-Kummissjoni.

Emenda 172
David Hammerstein

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) tipprovdi software li huwa liċenzjat 
skond il-Liċenzja Pubblika ta’ l-Unjoni 
Ewropea jew liċenzja kompatibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-istituzzjoni tista’ mhux biss tippubblika konferenzi iżda tista’ tippubblika wkoll software 
għar-regolaturi nazzjonali u għall-utenti aħħarin. L-emenda tikkjarifika dan.

Emenda 173
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità
għandha tagħti opinjonijiet dwar il-
kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, BERT 
għandha tagħti opinjonijiet dwar il-
kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-
komunikazzjonijiet elettroniċi kif stabbilit
f’dan ir-Regolament. BERT tista’ wkoll 
tipprovdi opinjoni fuq dawn il-
kwistjonijiet lill-Kummissjoni jew lill-
NRAs fuq l-inizjattiva tagħha stess. BERT 
għandha toffri soluzzjonijiet alternattivi, 
fejn ikun xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li BERT taħdem b’mod esklussiv fi ħdan l-intenzjoni ta’ dan ir-regolament.

Emenda 174
Nikolaos Vakalis

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 kwadra u fid-Direttivi Speċifiċi 
billi tgħin lill-Kummissjoni fil-
preparazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet jew 

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

deċiżjonijiet li għandhom jiġu adottati mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 19 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva kwadra).
BERT għandha tkun responsabbli mill-
monitoraġġ tal-konformità regolatorja 
permezz ta’ indikaturi prinċipali annwali 
konsistenti tar-rendiment (KPIs) li jkejlu
r-rendiment b’mod partikolari fir-rigward 
ta’ l-intoppi li jkun għad fadal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb l-implimentazzjoni armonizzata tad-dispożizzjonijiet eżistenti ta’ LLU, il-
monitoraġġ u l-benchmarking konsistenti huma kruċjali. BERT għandha tingħata s-setgħa li 
tissorvelja l-implimentazzjoni korretta ta’ l-LLU u tagħti punti ta’ referenza ċari ta’ l-aħjar 
prattika fuq il-limiti ta’ żmien, prezzijiet u proċeduri wżati. BERT għandha tipprovdi lir-
regolaturi nazzjonali b’punti ta’ referenza uniformi biex jivvalutaw l-implimentazzjoni fuq il-
bażi ta’ indikaturi tar-rendiment prinċipali annwali, li jinkludu termini ta’ perjodi ta’ żmien u 
tqassim ta’ loops lokali, livelli ta’ prezzijiet u servizzi u termini u kondizzjonijiet ta’ sistemi 
ta’ informazzjoni.

Emenda 175
Anni Podimata

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 kwadra 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 kwadra).

2. B’mod partikolari, BERT għandha tagħti 
kontribuzzjoni għall-applikazzjoni 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet fid-
Direttiva kwadra 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 kwadra).
BERT għandha tkun responsabbli mill-
monitoraġġ tal-konformità regolatorja 
permezz ta’ indikaturi prinċipali annwali 
konsistenti tar-rendiment (KPIs) li jkejlu 
r-rendiment b’mod partikolari fir-rigward 
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ta’ l-intoppi li jkun għad fadal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

BERT għandha tingħata s-setgħa li tissorvelja l-implimentazzjoni korretta biex tħoll ħoloq 
lokali (local loop unbundling )u tagħti punti ta’ referenza ċari ta’ l-aħjar prattika fuq il-limiti 
ta’ żmien, prezzijiet u proċeduri wżati.

Emenda 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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, il-BERT għandha 
tagħti kontribuzzjoni għall-applikazzjoni 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet fid-
Direttiva Kwadru u fid-Direttivi Speċifiċi 
billi tgħin lill-Kummissjoni, meta din titlob 
dan, fil-preparazzjoni ta’ 
rakkomandazzjonijiet jew deċiżjonijiet li 
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni
fir-rigward ta’ kwalunkwe kwistjoni li 
hemm referenza għaliha fl-Artikolu 3 ta’ 
dan ir-Regolament skond l-Artikolu 19 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Kwadru).

Or. es

Ġustifikazzjoni

B’mod konsistenti mal-proposta għall-BERT stabbilita fl-emendi preċedenti.
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Emenda 177
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) analiżijiet ta’ swieq nazzjonali speċifiċi 
skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru); 

(e) analiżijiet ta’ swieq nazzjonali speċifiċi 
skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru), u, fejn 
xieraq, swieq sotto-nazzjonali;

Or. en

BERT għandha rwol konsultattiv fl-analiżi tas-swieq, fuq livell nazzjonali u fejn xieraq sotto-
nazzjonali.

Emenda 178
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-implimentazzjoni effettiva tan-numru 
tat-telefon ta’ emerġenza ‘112’, skond l-
Artikolu 26 tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva Servizz Universali);

(h) l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta’ 
l-użu effiċjenti tan-numru tat-telefon ta’ 
emerġenza ‘112’, skond l-Artikolu 26 tad-
Direttiva 2002/22/KE (Direttiva Servizz 
Universali);

Or. ro
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Emenda 179
Nikolaos Vakalis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) miżuri ta’ trasparenza għall-
implimentazzjoni tal-local loop 
unbundling, skond l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/19/KE (Direttiva ta’ l-
Aċċess);

(m) miżuri ta’ trasparenza għall-
implimentazzjoni tal-local loop 
unbundling, skond l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/19/KE (Direttiva ta’ l-
Aċċess). Dawn il-miżuri għandhom b’mod 
partikolari jinkludu miri għall-infurzar 
tar-Regolament (KE) Nru 2887/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 
ta’ Diċembru 2000 dwar aċċess 
unbundled għal-local loop1, bħal termini 
u kundizzjonijiet  ta’ skedi ta’ żmien 
għall-produzzjoni u t-tqassim ta’ local 
loops, livelli għall-prezz u s-servizz għal 
Ftehim dwar il-Livell tas-Servizz u termini 
u kundizjonijiet għal sistemi ta’ 
informazzjoni li jiggarantixxu aċċess 
ugwali għal informazzjoni speċifika;
_____________________
1 ĠU L 336, 30.12.2000. p. 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tintlaħaq implimentazzjoni armonizzata tal-provvisti eżistenti ta’ LLU, il-monitoraġġ 
konsistenti u l-kejl huma kruċjali. BERT għandha tingħata s-setgħa illi tieħu ħsieb l-
implimentazzjoni ta’ l-LLU u tagħti benchmarks dwar limiti ta' żmien, prezzijiet u proċeduri 
wżati għall-aħjar prattika. BERT għandha tipprovdi lir-regolaturi nazzjonali b’kejl uniformi 
sabiex jistmaw l-implimentazzjoni fuq bażi ta’ indikaturi prinċipali ta’ prestazzjoni annwali li 
jkunu jinkludu termini ta' skedi ta’ żmien u tqassim ta' local loops, prezzijiet u livelli ta' 
servizz u termini u kundizzjonijiet għal sistemi ta’ informazzjoni.  
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Emenda 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) miżuri dwar kwistjonijiet ta’ frekwenzi 
tar-radju skond l-Artikoli 4 u 6 tad-
Deċiżjoni 676/2002/KE (id-Deċiżjoni dwar 
l-Ispettri tar-Radju);

(o) kwistjonijiet li huma taħt ir-
responsabbilità ta’ BERT identifikati mid-
Direttiva Kwadra u d-Direttivi Speċifiċi, 
sakemm jaffettwaw l-immaniġjar ta’ l-
ispettru jew huma affettwati bl-
immaniġjar tiegħu;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq illi d-Direttivi jispeċifikaw liema kwistjonijiet għandhom jidħlu fi ħdan l-iskop ta’ 
l-‘Awtorità’.

Emenda 181
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni u l-NRAs għandhom 
jieħdu kont sewwa ta’ l-opinjonijiet 
imwassla minn BERT. Fil-każ li BERT 
jipproponi soluzzjonijiet alternattivi fid-
dawl ta’ kundizzjonijiet ta’ swieq 
differenti u path dependance ta' metodi 
differenti ta' regolamentazzjoni, l-NRA’s 
għandhom jikkunsidraw liema soluzzjoni 
l-aktar li taqbel mal-metodu regolatorju 
tagħhom.  L-NRAs u l-Kummissjoni 
għandhom jippubblikaw il-mod kif l-
opinjoni ta' BERT ġiet ikkunsidrata.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkunu kkunsidrati differenzi eistenti fis-swieq nazzjonali meta jkunu proposti 
soluzzjonijiet.

Emenda 182
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Article 5 – title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-konsultazzjoni ma’ l-Awtorità dwar id-
definizzjoni u l-analiżi tas-swieq 

nazzjonali, u dwar ir-rimedji

Il-konsultazzjoni ma’ BERT dwar id-
definizzjoni u l-analiżi tas-swieq 

nazzjonali, u dwar ir-rimedji

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anki bit-tneħħija ta’ veto tal-Kummissjoni dwar rimedji BERT għandha tingħata rwol f’dan 
ir-rigward.

Emenda 183
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Article 5 – title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-konsultazzjoni ma’ l-Awtorità dwar id-
definizzjoni u l-analiżi tas-swieq 

nazzjonali, u dwar ir-rimedji

Il-konsultazzjoni ma’ BERT dwar id-
definizzjoni u l-analiżi tas-swieq 

nazzjonali, u dwar ir-rimedji

Or. en
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Emenda 184
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-konsultazzjoni ma’ l-Awtorità dwar id-
definizzjoni u l-analiżi tas-swieq 

nazzjonali, u dwar ir-rimedji

Il-konsultazzjoni ma’ BERT dwar id-
definizzjoni u l-analiżi tas-swieq 

nazzjonali, u dwar ir-rimedji

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun konformi mad-Direttiva (2002/21/KE) dwar qafas regolatorju komuni għan-
netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, li fih għandha rwol BERT fir-rigward
tar-rimedji, huwa meħtieġ illi tinżamm ir-referenza għalihom.

Emenda 185
Mary Honeyball

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-konsultazzjoni ma’ l-Awtorità dwar id-
definizzjoni u l-analiżi tas-swieq 
nazzjonali, u dwar ir-rimedji

Il-konsultazzjoni ma’ BERT  dwar id-
definizzjoni u l-analiżi tas-swieq 
nazzjonali, u dwar ir-rimedji

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anki bit-tneħħija ta’ veto tal-Kummissjoni dwar rimedji, BERT għandha tingħata rwol fir-
rimedji proposti.
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Emenda 186
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-analiżijiet tas-swieq nazzjonali mill-
Awtorità

L-analiżijiet tas-swieq nazzjonali minn 
BERT

Or. en

Emenda 187
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond l-Artikolu 16(7) tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru), jekk l-
Awtorità tirċievi talba mingħand il-
Kummissjoni sabiex tanalizza suq rilevanti 
speċifiku fi Stat Membru, għandha tagħti 
opinjoni u tipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni meħtieġa, inklużi r-riżultati 
tal-konsultazzjoni pubblika u ta’ l-analiżi 
tas-suq. Jekk l-Awtorità ssib li l-
kompetizzjoni f’dak is-suq ma tkunx 
effettiva, wara konsultazzjoni pubblika, l-
opinjoni tagħha għandha tinkludi abbozz 
ta’ miżura li jispeċifika l-intrapriża(i) li tqis 
li għandha/hom tingħażel/jintgħażlu bħala 
li għandha/hom setgħa sinfikanti tas-suq 
f’dak is-suq u l-obbligi xierqa li għandhom 
jiġu imposti.

1. . Skond l-Artikolu 16(7) tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru), jekk 
BERT  tirċievi talba mingħand il-
Kummissjoni sabiex tanalizza suq rilevanti 
speċifiku fi Stat Membru, għandha tagħti 
opinjoni u tipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni meħtieġa, inklużi r-riżultati 
tal-konsultazzjoni pubblika u ta’ l-analiżi 
tas-suq. Jekk l-Awtorità ssib li l-
kompetizzjoni f’dak is-suq ma tkunx 
effettiva, wara konsultazzjoni pubblika, l-
opinjoni tagħha għandha tinkludi abbozz 
ta’ miżura li jispeċifika l-intrapriża(i) li tqis 
li għandha/hom tingħażel/jintgħażlu bħala 
li għandha/hom setgħa sinfikanti tas-suq 
f’dak is-suq u l-obbligi xierqa li għandhom 
jiġu imposti. Dawk l-obbligi għandhom 
ikunu konformi ma’ l-Artikoli 8 u 9 sa 
13a tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva 
dwar l-Aċċess) u l-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2002/22/KE )Direttiva dwar is-
Servizz Universali).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-każ li NRA ma tkunx intemmet l-analiżi relevanti tas-suq fiż-żmien stabbilit fl-Artikolu 
16(6)tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Kwadra),il-Kummissjoni għandu jkollha l-
possibilità illi titlob lil BERT sabiex toħroġ opinjoni, li tinkludi abbozz ta’ miżura.

Emenda 188
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fuq it-talba ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, l-Awtorità għandha 
tikkoopera magħhom u toffri appoġġ u 
parir tekniku għall-aħjar 
implimentazzjoni tan-numru ta’ sejħiet ta’ 
emerġenza "112". 

Or. ro

Emenda 189
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità
għandha tipprovdi pariri lill-Kummissjoni 
u twettaq studji u analiżijiet, b’mod 
partikolari dwar aspetti tekniċi u 
ekonomiċi, rigward l-użu ta’ frekwenzi tar-
radju fil-Komunità għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, BERT
għandha tipprovdi pariri lill-Kummissjoni, 
lill-Kumitat tal-Politika dwar l-Ispettru 
tar-Radju (minn issa ’l quddiem imsejjaħ 
‘RSPC’) fir-rigward ta’ kwistjonijiet fi 
ħdan il-firxa ta’ responsabbilità ta’ BERT 
li jaffettwaw jew li huma affettwati bl-użu 
ta’ frekwenzi tar-radju fil-Komunità għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi. BERT 
għandha taħdem f’kooperazzjoni ma’ l-
RSPC fejn xieraq.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza għall-RSPC tippermetti konformità mad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Kwadru).

Emenda 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fuq it-talba tagħha , l-Awtorità 
għandha tipprovdi lill-Kummissjoni pariri 
rigward it-tfassil ta’ għanijiet ta’ politika 
komuni li jissemmew fl-Artikolu 6(3) tad-
Deċiżjoni 676/2002/KE (id-Deċiżjoni dwar 
l-Ispettri tar-Radju), meta dawn jaqgħu 
fis-settur tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi.

revokat

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità Ewropea ma għandha tieħu ebda parti fi kwistjonijiet ta’ spettru, lanqas f’oqsma 
li għalihom jirreferi l-Artikolu 6 tad-Diviżjoni ta’ l-Ispettru (relazzjonijiet ma’ terzi partijiet u 
korpi internazzjonali) għax għal dan il-għan l-NRAs b'responsabbilitajiet għal kwestjonijiet 
ta' spettru għandhom jiffurmaw parti mill-Awtorità.

Emenda 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità għandha tippubblika revokat
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rapport annwali dwar żviluppi prospettivi 
fil-frekwenzi fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u dwar 
politiki fejn għandha tidentifika l-ħtiġiet u 
l-isfidi potenzjali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità ma għandu jkollha ebda kompetenza fi kwistjonijiet ta’ spettru.

Emenda 192
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-
Awtorità għandha tipprovdi lill-
Kummissjoni b’opinjoni dwar l-ambitu u l-
kontenut ta’ kwalunkwe waħda mill-miżuri 
implimentattivi provduti fl-Artikolu 6a tad-
Direttiva 2002/20/KE (id-Direttiva ta' 
Awtorizzazzjoni). B’mod partikolari, dan 
jista’ jinkludi l-valutazzjoni ta’ l-Awtorità
tal-benefiċċji li jistgħu jakkumulaw għas-
suq uniku fin-netwerks u fis-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi mill-miżuri 
implimentattivi li ġew adottati mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 6a tad-
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni) u l-identifikazzjoni tas-
servizzi b’potenzjal transkomunitarju li 
għandhom jibbenfikaw minn dawk il-
miżuri.

1. Il-Kummissjoni tista’ titlob lil BERT 
sabiex tagħti lill-Kummissjoni, lill-RSPG 
jew lill-RSC opinjoni dwar l-ambitu u l-
kontenut ta’ kwalunkwe waħda mill-miżuri 
implimentattivi provduti fl-Artikolu 6a tad-
Direttiva 2002/20/KE (id-Direttiva ta' 
Awtorizzazzjoni). B’mod partikolari, dan 
jista’ jinkludi l-valutazzjoni ta’ BERT  tal-
benefiċċji li jistgħu jakkumulaw għas-suq 
uniku fin-netwerks u fis-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi mill-miżuri 
implimentattivi li ġew adottati mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 6a tad-
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni) u l-identifikazzjoni tas-
servizzi b’potenzjal transkomunitarju li 
għandhom jibbenfikaw minn dawk il-
miżuri.

Or. en
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Emenda 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 revokat
L-inizjattiva tagħha stess

Fuq l-inizjattiva tagħha stess, l-Awtorità 
tista’ tagħti opinjoni lill-Kummissjoni 
dwar kwistjonijiet li jissemmew fl-Artikoli 
4(2), 7(1), 8(3), 10(1), 12, 14, 21 u 22.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-kompetenzi li huwa maħsub illi għandu jkollha l-Awtorità Ewropea.

Emenda 194
Erika Mann

Proposta għal regolament
Article 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Billi tqis il-politika Komunitarja dwar il-
komunikazzjonijiet elettroniċi, l-Awtorità
għandha tippromwovi l-iskambju ta’ 
informazzjoni kemm bejn l-Istati Membri 
kif ukoll bejn l-Istati Membri, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Kummissjoni 
dwar is-sitwazzjoni u l-iżvilupp ta’ 
attivitajiet regolatorji rigward in-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, inkluża s-sigurtà tan-netwerks 
u ta’ l-informazzjoni. 

1. Billi tqis il-politika Komunitarja dwar il-
komunikazzjonijiet elettroniċi, BERT
għandha tippromwovi l-iskambju ta’ 
informazzjoni kemm bejn l-Istati Membri 
kif ukoll bejn l-Istati Membri, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Kummissjoni 
dwar is-sitwazzjoni u l-iżvilupp ta’ 
attivitajiet regolatorji rigward in-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Fid-dawl ta’ kundizzjonijiet 
tas-swieq differenti u path dependence ta’ 
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metodi regolatorji nazzjonali differenti, 
BERT tista’ tiżviluppa soluzzjonijiet 
alternattivi għall-problemi fi ħdan il-qafas 
regolatorju armonizzat.

Or. en

Emenda 195
David Hammerstein

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ikkummissjonar jew it-twettiq ta’ 
studji dwar netwerks u servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u r-
regolamentazzjoni u l-protezzjoni 
tagħhom, u 

(b) l-ikkummissjonar jew it-twettiq ta’ 
studji dwar netwerks u l-interoperabilità 
tas-servizz, u

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu ‘protezzjoni’ huwa nieqes mill-preċiżjoni. L-aqwa salvagwardja għall-
kompetizzjoni fis-suq hija osservazzjoni mill-qrib tal-kwistjonijiet ta’ interoperabilità 
minħabba li hija relatata mal-mira tal-promozzjoni tal-kompetizzjoni. Tagħmel id-
dispożizzjoni aktar preċiża.

Emenda 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ikkummissjonar jew it-twettiq ta’ 
studji dwar netwerks u servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u r-
regolamentazzjoni u l-protezzjoni
tagħhom, u

(b) l-ikkummissjonar jew it-twettiq ta’ 
studji dwar netwerks u servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u r-
regolamentazzjoni u l-protezzjoni 
tagħhom, fi kwistjonijiet li huma fil-
kompetenza ta’ BERT kif stabbilit fid-
Direttiva Kwadra u d-Direttivi Speċifiċi,
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti tar-rapporti li jistgħu jiġu kkummissjonati mill-Awtorità jew BERT għandhom 
ikunu limitati għal dawk li huma taħt ir-responsabbiltà tagħha.

Emenda 197
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ikkummissjonar jew it-twettiq ta’ 
studji dwar netwerks u servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u r-
regolamentazzjoni u l-protezzjoni
tagħhom, u

(b) l-ikkummissjonar jew it-twettiq ta’ 
studji dwar netwerks u servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u servizzi u 
sistemi ta’ l-e-government u r-
regolamentazzjoni tagħhom, u 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta’ l-e-government għandu jkollhom rwol vitali fl-attività ta’ l-istituzzjoni 
responsabbli għas-sigurtà ta’ netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi.  

Emenda 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-organizzazzjoni jew il-promozzjoni 
ta’ taħriġ għall-NRAs fil-kwistjonijiet li 
huma fil-kompetenza ta’ BERT kif 
stabbilit fid-Direttiva Kwadra u d-Direttivi 
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elettroniċi. Speċifiċi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti tar-rapporti li jistgħu jiġu kkummissjonati mill-Awtorità jew BERT għandhom 
ikunu limitati għal dawk li huma taħt ir-responsabbiltà tagħha.

Emenda 199
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt ċ a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għandha, madankollu, tissostanzja, 
flimkien ma’ l-Istati Membri, il-miżuri 
tal-Kummissjoni biex tiżgura l-
interoperabilità ta’ netwerks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi, sistemi ta’ 
informazzjoni u reġistri elettroniċi, kif 
meħtieġ mil-liġi Komunitarja.  

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Ċerti proġetti li huma meħtieġa għall-iżgurar ta’ l-interoperabilità tan-netwerks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi, sistemi ta’ informazzjoni u reġistri elettroniċi, kif meħtieġa 
mil-liġi Komunitarja, għandhom jiġu sostanzjati fuq livell Komunitarju u għandhom jiġu 
nklużi fil-baġit tal-Komunità.   

Emenda 200
David Hammerstein

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Awtorità għandha tagħmel 3. L-Awtorità għandha tagħmel 



PE406.122v01-00 44/69 AM\723731MT.doc

MT

informazzjoni ta’ din ix-xorta disponibbli 
għall-pubbliku f’forma faċilment 
aċċessibbli.

informazzjoni ta’ din ix-xorta disponibbli 
għall-pubbliku f’format ISO 32000:2008, 
ISO/IEC 26300:2006, jew ISO/IEC 
15445:2000.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Issemmi l-aktar standards ta’ l-ISO komuni għad-dokumenti li huma obbligatorji 
għall-aġenziji tal-gvern f’bosta Stati Membri.

Emenda 201
Erika Mann

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. BERT għandha tagħmel informazzjoni 
ta’ din ix-xorta disponibbli għall-pubbliku 
f’forma faċilment aċċessibbli; il-
kunfidenzjalità għandha tiġi rispettata 
għal raġunijiet ġustifikabbli.

Or. en

Emenda 202
Dragoş Florin David

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, għall-Parlament 
Ewropew, għall-Kunsill u għall-
Kummissjoni f’forma faċilment 
aċċessibbli.

Or. en
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Emenda 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Awtorità tista’ tagħti lill-
Kummissjoni, flimkien mal-pubblikazzjoni 
tar-rapport annwali, opinjoni dwar il-
miżuri li jistgħu jittieħdu sabiex jingħelbu 
l-problemi li ġew identifikati fil-
valutazzjoni tal-kwistjonijiet li jissemmew 
fil-paragrafu 1.

3. BERT għandha tissottometti lill-
Kummissjoni, flimkien mal-pubblikazzjoni 
tar-rapport annwali, opinjoni dwar il-
miżuri li jistgħu jittieħdu sabiex jingħelbu 
l-problemi li ġew identifikati fil-
valutazzjoni tal-kwistjonijiet li jissemmew 
fil-paragrafu 1.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ma jidhirx li huwa xieraq li r-rapport ta’ l-Awtorità jkun fuq ordni tal-Kummissjoni biss, billi 
huwa loġiku li jekk l-Awtorità jew BERT tirrapporta fuq l-istat tas-swieq, dak ir-rapport 
m’għandux jidentifika biss il-problemi eżistenti iżda għandu jipproponi soluzzjonijiet xierqa 
wkoll, mingħajr ma jkun hemm il-bżonn li l-Kummissjoni tagħmel talba speċifika għal wieħed.

Emenda 204
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità 
għandha tagħti pariri lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri dwar it-titjib ta’ l-
interoperabbiltà ta’, l-aċċess għal, u l-użu 
tas-servizzi u tat-tagħmir terminali tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, u b’mod 
partikolari kwistjonijiet ta’ interoperabbiltà 
transkonfinali. Għandha tistabbilixxi 
grupp li jikkonsisti minn rappreżentanti 
mill-Istati Membri, minn assoċjazzjonijiet 
ta’ intrapriżi fl-industrija tal-

(1) Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-
Awtorità għandha tagħti pariri lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali dwar it-titjib ta’ l-
interoperabbiltà ta’, l-aċċess għal, u l-użu 
tas-servizzi u tat-tagħmir terminali tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, u b’mod 
partikolari kwistjonijiet ta’ interoperabbiltà 
transkonfinali, li jħarsu lejn il-ħtiġiet 
partikolari ta’ l-utenti aħħarija b’diżabbiltà 
u ta’ l-anzjani.
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komunikazzjonijiet elettroniċi, minn 
assoċjazzjonijiet ta’ utenti aħħarija u 
minn assoċjazzjonijiet li jirrapreżentaw 
utenti aħħarija b’diżabbiltà. Il-grupp 
għandu jqis ukoll il-ħtiġiet partikolari ta’ 
l-utenti aħħarija b’diżabbiltà u ta’ l-anzjani. 

Or. ro

Emenda 205
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord Amministrattiv għandu jaħtar il-
President u l-Viċi-President tiegħu minn 
fost il-membri tiegħu. Il-Viċi-President 
għandu awtomatikament jissostitwixxi lill-
President jekk dan ta’ l-aħħar ma jkunx 
f’pożizzjoni li jwettaq dmirijietu/ 
dmirijietha. Il-mandati tal-President u tal-
Viċi-President għandhom ikunu ta’ sentejn 
u nofs u għandhom ikunu jistgħu 
jiġġeddu. Madankollu, ikun xi jkun il-każ, 
il-mandat tal-President u dak tal-Viċi-
President għandhom jiskadu fil-mument 
li jieqfu jkunu membri tal-Bord 
Amministrattiv.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaħtar il-
President u l-Viċi-President tiegħu minn 
fost il-membri tiegħu. Il-Viċi-President 
għandu awtomatikament jissostitwixxi lill-
President jekk dan ta’ l-aħħar ma jkunx 
f’pożizzjoni li jwettaq dmirijietu/ 
dmirijietha. Il-mandati tal-President u tal-
Viċi-President għandhom ikunu ta’ sentejn 
u nofs skond il-proċeduri ta’ elezzjoni 
stabbiliti fir-regoli ta’ proċedura.

Or. en

Emenda 206
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-laqgħat tal-Bord Amministrattiv
għandhom jissejħu mill-President tiegħu. 

3. Il-laqgħat tal-Bord tar-Regolaturi
imsejħa mill-President għandhom isiru 
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Id-Direttur ta’ l-Awtorità għandu 
jipparteċipa fid-deliberazzjonijiet ħlief 
jekk il-Bord Amministrattiv jiddeċiedi 
mod ieħor. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-sena 
f’sessjoni ordinarja. Għandu wkoll jiltaqa’ 
fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu, fuq it-
talba tal-Kummissjoni jew fuq it-talba ta’ 
mill-inqas terz mill-membri tiegħu. Il-Bord 
Amministrattiv jista’ jistieden lil 
kwalunkwe persuna b’opinjonijiet 
potenzjalment rilevanti sabiex tattendi 
għal-laqgħat tiegħu fil-kapaċità ta’ 
osservatriċi. Il-membri tal-Bord 
Amministrattiv, bla ħsara għar-regoli ta’ 
proċedura, jistgħu jkunu mgħejjuna minn 
konsulenti jew minn esperti. Is-servizzi 
segretarjali tal-Bord Amministrattiv 
għandhom jiġu provduti mill-Awtorità.

mill-inqas erba’ darbiet fis-sena f’sessjoni 
ordinarja. Dan jista’ wkoll jiltaqa’ 
b’eċċezzjoni fuq l-inizjattiva tal-President 
tiegħu, fuq it-talba tal-Kummissjoni jew 
fuq it-talba ta’ mill-inqas terz mill-membri 
tiegħu. Il-Bord tar-Regolaturi jista’ 
jistieden lil kwalunkwe persuna 
b’opinjonijiet potenzjalment rilevanti 
sabiex tattendi għal-laqgħat tiegħu fil-
kapaċità ta’ osservatriċi. Il-membri tal-
Bord tar-Regolaturi, bla ħsara għar-regoli 
ta’ proċedura, jistgħu jkunu mgħejjuna 
minn konsulenti jew minn esperti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sejħa għal laqgħat tal-korp ta’ governanza ta’ BERT għandha ssir mill-President ta’ dak 
il-korp regolatur. Dan ma jimminax ir-responsabbiltajiet operattivi tad-Direttur Maniġerjali 
(eż. il-preparazzjoni ta’ l-aġenda, u l-bgħit ta’ avviżi għal-laqgħat). 

Emenda 207
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-laqgħat tal-Bord Amministrattiv
għandhom jissejħu mill-President tiegħu. 
Id-Direttur ta’ l-Awtorità għandu 
jipparteċipa fid-deliberazzjonijiet ħlief 
jekk il-Bord Amministrattiv jiddeċiedi 
mod ieħor. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-sena 
f’sessjoni ordinarja. Għandu wkoll jiltaqa’
fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu, fuq it-
talba tal-Kummissjoni jew fuq it-talba ta’ 

3. Il-laqgħat tal-Bord tar-Regolaturi
imsejħa mid-Direttur Maniġerjali
għandhom isiru mill-inqas erba’ darbiet fis-
sena f’sessjoni ordinarja. Jistgħu jsiru 
wkoll laqgħat speċjali fuq l-inizjattiva tal-
President tiegħu, fuq it-talba tal-
Kummissjoni jew fuq it-talba ta’ mill-inqas 
terz mill-membri tiegħu. Il-Bord tar-
Regolaturi jista’ jistieden lil kwalunkwe 
persuna b’opinjonijiet potenzjalment 
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mill-inqas terz mill-membri tiegħu. Il-Bord 
Amministrattiv jista’ jistieden lil 
kwalunkwe persuna b’opinjonijiet 
potenzjalment rilevanti sabiex tattendi 
għal-laqgħat tiegħu fil-kapaċità ta’ 
osservatriċi. Il-membri tal-Bord 
Amministrattiv, bla ħsara għar-regoli ta’ 
proċedura, jistgħu jkunu mgħejjuna minn 
konsulenti jew minn esperti. Is-servizzi 
segretarjali tal-Bord Amministrattiv 
għandhom jiġu provduti mill-Awtorità.

rilevanti sabiex tattendi għal-laqgħat tiegħu 
fil-kapaċità ta’ osservatriċi. Il-membri tal-
Bord tar-Regolaturi, bla ħsara għar-regoli 
ta’ proċedura, jistgħu jkunu mgħejjuna 
minn konsulenti jew minn esperti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ ta’ dipendenza qawwija fuq il-mekkaniżmi ta’ ‘ko-regolament’, li jimplikaw l-
opinjonijiet tal-BERT permezz tal-voti, hemm riskju li erba’ laqgħat ordinarji biss fis-sena 
jistgħu ma jkunux biżżejjed biex ilaħħqu mal-kompitu f’ħin adattat. 

Emenda 208
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-laqgħat tal-Bord Amministrattiv
għandhom jissejħu mill-President tiegħu. 
Id-Direttur ta’ l-Awtorità għandu 
jipparteċipa fid-deliberazzjonijiet ħlief 
jekk il-Bord Amministrattiv jiddeċiedi 
mod ieħor. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-sena 
f’sessjoni ordinarja. Għandu wkoll jiltaqa’
fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu, fuq it-
talba tal-Kummissjoni jew fuq it-talba ta’ 
mill-inqas terz mill-membri tiegħu. Il-Bord 
Amministrattiv jista’ jistieden lil 
kwalunkwe persuna b’opinjonijiet 
potenzjalment rilevanti sabiex tattendi 
għal-laqgħat tiegħu fil-kapaċità ta’ 
osservatriċi. Il-membri tal-Bord 
Amministrattiv, bla ħsara għar-regoli ta’ 
proċedura, jistgħu jkunu mgħejjuna minn 

3. Il-laqgħat tal-Bord tar-Regolaturi
imsejħa mill-President għandhom isiru
mill-inqas erba’ darbiet fis-sena f’sessjoni 
ordinarja. Huwa jista’ wkoll jiltaqa’ 
b’eċċezzjoni fuq l-inizjattiva tal-President 
tiegħu, fuq it-talba tal-Kummissjoni jew 
fuq it-talba ta’ mill-inqas terz mill-membri 
tiegħu. Il-Bord tar-Regolaturi jista’ 
jistieden lil kwalunkwe persuna 
b’opinjonijiet potenzjalment rilevanti 
sabiex tattendi għal-laqgħat tiegħu fil-
kapaċità ta’ osservatriċi. Il-membri tal-
Bord tar-Regolaturi, bla ħsara għar-regoli 
ta’ proċedura, jistgħu jkunu mgħejjuna 
minn konsulenti jew minn esperti. 



AM\723731MT.doc 49/69 PE406.122v01-00

MT

konsulenti jew minn esperti. Is-servizzi 
segretarjali tal-Bord Amministrattiv 
għandhom jiġu provduti mill-Awtorità.

Or. en

Emenda 209
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv
għandhom ikunu adottati fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
preżenti.

4. . Id-deċiżjonijiet tal-Bord tar-Regolaturi
għandhom ikunu adottati fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
preżenti sakemm ma jkunx provvdut mod 
ieħor f’dan ir-Regolament, fid-Direttiva 
kwadra u fid-Direttivi Speċifiċi.

Il-Bord tar-Regolaturi għandu japprova r-
regoli ta’ proċedura ta’ BERT permezz ta’ 
maġġoranza ta’ żewġ terzi. Ir-Regoli ta’ 
proċedura għandhom jiggarantixxu li l-
membri tal-Bord tar-Regolaturi jkunu 
dejjem ipprovvduti b’aġendi sħaħ u 
b’abbozz tal-proposti qabel kull laqgħa 
sabiex ikollhom iċ-ċans jipproponu 
emendi qabel il-vot. 

Or. en

Emenda 210
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv
għandhom ikunu adottati fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
preżenti.

(4) Id-deċiżjonijiet tal-Bord tar-Regolaturi 
għandhom ikunu adottati fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
preżenti, sakemm ma jkunux applikati xi 
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dispożizzjonijiet oħra taħt dan ir-
regolament permezz ta’ direttiva kwadra
jew permezz ta’ direttivi speċifiċi. Dawn 
id-deċiżjonijiet għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Kummissjoni.

Or. ro

Emenda 211
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv
għandhom ikunu adottati fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
preżenti. 

4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tar-Regolaturi
għandhom ikunu adottati fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza kwalifikata skond ir-regoli 
tal-Kunsill li japplikaw għall-voti skond l-
Artikolu 205, paragrafu 2 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond ir-regoli applikati fil-Kunsill, maġġoranza kwalifikata tkun biżżejjed sabiex ikun jista’ 
tiffunzjona tajjeb.

Emenda 212
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Bord Amministrattiv għandu jeżerċita 
awtorità dixxiplinari fuq id-Direttur u fuq 
l-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks.

8. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jeżerċita 
awtorità dixxiplinari fuq id-Direttur 
Maniġerjali.

Or. en



AM\723731MT.doc 51/69 PE406.122v01-00

MT

Emenda 213
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jeżerċita awtorità dixxiplinari fuq id-
Direttur u fuq l-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà 
tan-Netwerks.

8. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jeżerċita 
awtorità dixxiplinari fuq id-Direttur 
Maniġerjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur Maniġerjali għandu jwieġeb għall-Bord tar-Regolaturi – il-korp ewlieni ta’ teħid 
tad-deċiżjonijiet – u mhux biss jaġixxi taħt il-gwida tal-Bord tar-Regolaturi.

Emenda 214
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13a. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jipprovdi gwida lid-Direttur Maniġerjali 
fl-eżekuzzjoni tad-dmirijiet tad-Direttur 
Maniġerjali.

Or. en
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Emenda 215
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 13 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13a. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaħtar
lid-Direttur Maniġerjali. Il-Bord tar-
Regolaturi għandu jieħu din id-deċiżjoni 
permezz ta’ maġġoranza ta’ tliet kwarti 
tal-membri tiegħu. 

Or. en

Emenda 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jkun il-President 
tal-Bord tar-Regolaturi. 

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jeleġġi 
President minn fost il-membri tiegħu. 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 27(2) qiegħed f’kontradizzjoni ma’ l-Artikolu 28(1). Taħt il-proposta tal-
Kummissjoni, id-Direttur ta’ l-Awtorità Ewropea għas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi
għandu jisma’, fil-fatt, l-opinjonijiet tiegħu jew tagħha stess, billi dawn huma mogħtija mill-
Bord tar-Regolaturi, li, skond l-Artikolu 27(2), huwa ppresedut mid-Direttur. 
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Emenda 217
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttur Id-Direttur Maniġerjali

Or. en

Emenda 218
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttur Id-Direttur Maniġerjali

Or. en

Emenda 219
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandha tkun ġestita mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti fit-twettiq tal-funzjonijiet 
tiegħu. Mingħajr preġudizzju għas-
setgħat rispettivi tal-Kummissjoni, tal-
Bord Amministrattiv u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur m’għandux ifittex 
jew jaċċetta l-ebda struzzjoni mingħand 
kwalunkwe gvern jew mingħand 
kwalunkwe entità.

1. BERT għandha tkun immaniġġjata mid-
Direttur Maniġerjali tagħha, taħt il-gwida 
tal-Bord tar-Regolaturi. Id-Direttur 
Maniġerjali m’għandux ifittex jew jaċċetta 
xi struzzjoni minn kwalunkwe gvern jew 
minn xi ħadd ieħor.  

Or. en
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Emenda 220
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandha tkun ġestita mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti fit-twettiq tal-funzjonijiet 
tiegħu. Mingħajr preġudizzju għas-
setgħat rispettivi tal-Kummissjoni, tal-
Bord Amministrattiv u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur m’għandux ifittex 
jew jaċċetta l-ebda struzzjoni mingħand 
kwalunkwe gvern jew mingħand 
kwalunkwe entità.

1. BERT għandha tkun immaniġġjata mid-
Direttur Maniġerjali tagħha, li għandu 
jagħti rendikont għal u jaġixxi taħt l-
istruzzjonijiet tal-Bord tar-Regolaturi fl-
esekuzzjoni tal-funzjonijiet tiegħu/tagħha.  
Id-Direttur Maniġerjali m’għandux ifittex 
jew jaċċetta xi struzzjoni b’xi mod ieħor
minn kwalunkwe gvern jew minn xi ħadd 
ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur Maniġerjali għandu jkun impjegat anzjan b’responsabbilitajiet operattivi fi ħdan 
BERT, li jwieġeb għall-Bord tar-Regolaturi.

Emenda 221
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mandat tad-Direttur għandu jkun ta’ 
ħames snin. Matul id-disa’ xhur qabel 
tmiem dan il-perjodu, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel evalwazzjoni. Fl-
evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta b’mod partikolari:

3. Il-mandat tad-Direttur Maniġerjali 
għandu jkun ta’ ħames snin.

(a) ir-rendiment tad-Direttur;
(b) id-dmirijiet u r-rekwiżiti ta’ l-Awtorità 
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fis-snin li ġejjin.

Or. en

Emenda 222
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 – l-ewwel subparagrafu

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-
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.

4. Il-Bord tar-Regolaturi jista’ jestendi l-
mandat tad-Direttur Maniġerjali darba 
għal mhux aktar minn tliet snin, 
b’kunsiderazzjoni tar-rapport ta’ stima u 
f’dawk il-każijiet biss fejn din tkun 
ġustifikata bid-doveri u l-ħtiġiet ta’ BERT. 

Or. en

Emenda 223
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 – l-ewwel subparagrafu

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-
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.

4. Il-Bord tar-Regolaturi jista’ jestendi l-
mandat tad-Direttur Maniġerjali darba 
għal mhux aktar minn tliet snin, 
b’kunsiderazzjoni tar-rapport ta’ stima u 
f’dawk il-każijiet biss fejn din tkun 
ġustifikata bid-doveri u l-ħtiġiet ta’ BERT. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttur Maniġerjali huwa membru anzjan tal-persunal, u t-tiġdid tal-kariga tiegħu 
m’għandux jiddependi fuq inizjattiva tal-Kummissjoni. 

Emenda 224
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jitolbu lid-Direttur biex iressaq 
rapport dwar it-twettiq ta’ dmirijietu.

(6) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jitolbu lid-direttur eżekuttiv biex 
iressaq rapport dwar it-twettiq ta’ 
dmirijietu. Jekk dan ikun neċessarju, il-
kumitat responsabbli fil-Parlament 
Ewropew jista’ jitlob lid-Direttur-Ġenerali 
sabiex joħroġ u jirrispondi xi mistoqsijiet 
magħmula mill-membri tiegħu.

Or. ro

Emenda 225
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur għandu jkun responsabbli 
talli jirrappreżenta lill-Awtorità u għandu 
jkun inkarigat mill-ġestjoni tagħha.

1. Id-Direttur Maniġerjali għandu jkun 
responsabbli mill-maniġment ta’ BERT u 
jaġixxi skond il-poteri delegati mill-Bord 
tar-Regolaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur Maniġerjali jista’ jkun awtorizzat mill-Bord tad-Diretturi sabiex jirrappreżenta lil 
BERT. Madankollu, il-Bord tar-Regolaturi huwa l-korp li għandu jirrappreżenta lil BERT fl-
ewwel istanza.
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Emenda 226
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur għandu jkun responsabbli 
talli jirrappreżenta lill-Awtorità u għandu 
jkun inkarigat mill-ġestjoni tagħha.

1. Id-Direttur Maniġerjali jista’ jkun 
awtorizzat mill-Bord tar-Regolaturi biex 
jirrappreżenta lil BERT fi kwistjonijiet
speċifiċi u għandu jkun inkarigat mill-
maniġment tagħha.

Or. en

Emenda 227
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jipprepara ħidmet il-
Bord Amministrattiv. Huwa/hija 
għandu/ha j(t)ipparteċipa, mingħajr ma 
jkollu/ha d-dritt li j(t)ivvota, f’ħidmet il-
Bord Amministrattiv.

2. Id-Direttur Maniġerjali għandu 
jipprepara l-aġenda tal-Bord tar-
Regolaturi. Hu/hi għandu/ha 
j(t)ipparteċipa f’ħidmet il-Bord tar-
Regolaturi, mingħajr ma jkollu/ha d-dritt li 
j(t)ivvota.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur Maniġerjali għandu jipprepara, mhux iressaq l-aġenda. It-tressiq ta’ l-aġenda 
hija xogħol eżekuttiv li għandu jsir mill-President.  
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Emenda 228
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-Direttur għandu jadotta l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet li jissemmew fl-Artikoli 4 sa 
23, bla ħsara għall-kunsens tal-Bord tar-
Regolaturi.

revokat

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur Maniġerjali għandu jkun membru ta’ l-istaff anzjan b’responsabbiltajiet fi ħdan 
il-BERT, li jwieġeb għall-Bord tar-Regolaturi. Din id-dispożizzjoni hija legat tal-proposta ta’ 
l-EECMA tal-Kummissjoni u mhijiex konsistenti mal-proposta ta’ BERT.

Emenda 229
Fiona Hall

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 Maniġerjali għandu jkun 
responsabbli mis-sorveljanza ta’ l-
implimentazzjoni tal-programm ta' ħidma 
annwali tal-BERT, taħt il-gwida tal-Bord 
tar-Regolaturi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur Maniġerjali għandu jkun membru ta’ l-istaff anzjan b’responsabbiltajiet 
operattivi fi ħdan BERT. Implimentazzjoni kif suppost għandha tkun ir-responsabbiltà tal-
Bord tar-Regolaturi. Ir-responsabbiltà tad-Direttur Maniġerjali għandha tkun li jissorvelja l-
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proċess. 

Emenda 230
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kull sena, id-Direttur għandu jipprepara 
l-abbozz ta’ rapport annwali dwar l-
attivitajiet ta' l-Awtorità b’taqsima dwar l-
attivitajiet regolatorji ta’ l-Awtorità u 
taqsima dwar kwistjonijiet finanzjarji u 
amministrattivi.

8. Kull sena, id-Direttur Maniġerjali 
għandu jipprepara l-abbozz ta’ rapport 
annwali dwar l-attivitajiet tal-BERT 
b’taqsima dwar l-attivitajiet regolatorji tal-
BERT u taqsima dwar kwistjonijiet 
finanzjarji u amministrattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet tal-BERT sejrin jinkludu mhux biss l-għoti ta’ parir/konsultazzjoni lill-
Kummissjoni, iżda wkoll l-iżvilupp ta’ pożizzjonijiet komuni u l-aqwa prattiċi u l-qsim ta’ ħila 
fost il-kostitwenti NRA tagħha. Il-kelma ‘regolatorji’ hija usa’, u taqbad il-firxa sħiħa ta’ l-
attivitajiet tagħha.

Emenda 231
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Rigward l-istaff ta’ l-Awtorità, id-
Direttur għandu jeżerċita s-setgħat 
ipprovduti fl-Artikolu 49(3).

9. Rigward l-istaff tal-BERT, il-Bord tar-
Regolaturi jista’ jiddelega lid-Direttur 
Maniġerjali l-eżerċitar tas-setgħat 
ipprovduti fl-Artikolu 49(3).

Or. en



PE406.122v01-00 60/69 AM\723731MT.doc

MT

Emenda 232
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Id-dħul tal-BERT għandu jkun maqsum 
kif ġej: 

 (a) ħlasijiet għal servizzi provduti mill-
Awtorità; 

(a) terz ta’ l-iffinanzjar annwali tagħha 
għandu jitħallas direttament fil-forma ta’ 
sussidju Komunitarju, taħt l-intestatura 
addatta ta’ l-awtorità għall-baġit, skond
punt 47 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-
17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
dwar id-dixxiplina baġitarja u 
mmaniġġjar finanzjarju sod1;

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

(b) żewġ terzi ta’ l-iffinanzjar annwali 
tagħha għandu jitħallas bħala 
kontribuzzjoni diretta mill-NRAs. Stati 
Membri għandhom jassiguraw li l-NRAs 
ikollhom ir-riżorsi finanzjarji u umani 
meħtieġa biex jipparteċipaw fix-xogħol 
tal-BERT, u jiffinanzjaw kif suppost lil 
din ta’ l-aħħar. Stati Membri għandhom 
jispeċifikaw il-linja ta’ baġit, li l-NRAs 
għandhom jużaw biex jipprovdu riżorsi 
għall-BERT mill-baġits annwali tagħhom. 
Il-baġits 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.
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_____________________
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1. Ftehim kif emendat 
mid-Deċiżjoni 2008/29/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill (ĠU L 6, 10.1.2008, p. 7).

Or. en

Emenda 233
Erika Mann

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’ BERT għandu jikkonsisti 
minn:

(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);

(a) sussidju mill-Komunità, imdaħħal fil-
baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej; 

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

(b) kwalunkwe kontribuzzjoni volontarja 
mill-Istati Membri jew mill-awtoritajiet 
regolatorji tagħhom. 

Or. en
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Emenda 234
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kwalunkwe legat, donazzjoni jew 
għotja kif jissemma fl-Artikolu 26(7).

revokat

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istruttura ta’ l-iffinanzjar ta’ l-Awtorità Ewropea proposta hija estremament sfortunata, 
minħabba li l-ħtieġa li l-Awtorità li tkun indipendenti. Il-possibbiltà ta’ kontribuzzjonijiet 
volontarji minn Stati Membri, NRAs jew saħansitra terzi (grants!) għandha riskju 
konsiderevoli ta’ influwenza unilaterali minn donaturi partikolarment għonja. Kwalunkwe 
deċiżjoni regolatorja għandha tiġi osservata bir-reqqa għal dan. U l-pubbliku jadotta
opinjoni ferm negattiva ta’ mekkaniżmu bħal dan.  

Emenda 235
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kwalunkwe kontribuzzjoni volontarja 
mill-Istati Membri jew mill-awtoritajiet 
regolatorji tagħhom.

revokat

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istruttura ta’ l-iffinanzjar ta’ l-Awtorità Ewropea proposta hija estremament sfortunata, 
minħabba li l-ħtieġa li l-Awtorità li tkun indipendenti. Il-possibbiltà ta’ kontribuzzjonijiet 
volontarji minn Stati Membri, NRAs jew saħansitra terzi (grants!) għandha riskju 
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konsiderevoli ta’ influwenza unilaterali minn donaturi partikolarment għonja. Kwalunkwe 
deċiżjoni regolatorja għandha tiġi osservata bir-reqqa għal dan. U l-pubbliku jadotta 
opinjoni ferm negattiva ta’ mekkaniżmu bħal dan.  

Emenda 236
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-nefqa ta’ l-Awtorità għandha tkopri l-
ispejjeż ta’ l-istaff flimkien ma’ l-ispejjeż 
amministrattivi, infrastrutturali u operattivi.

2. In-nefqa tal-BERT għandha tkopri l-
ispejjeż ta’ l-istaff flimkien ma’ l-ispejjeż 
amministrattivi, infrastrutturali u operattivi.

Or. en

Emenda 237
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dħul u l-infiq kollu ta’ l-Awtorità
għandhom ikunu is-suġġett ta’ 
previżjonijiet għal kull sena finanzjarja, li 
tikkoinċidi mas-sena kalendarja, u 
għandhom jiddaħħalu fil-baġit tagħha.

4. Id-dħul u l-infiq kollu għandhom ikunu 
s-suġġett ta’ previżjonijiet għal kull sena 
finanzjarja, li tikkoinċidi mas-sena 
kalendarja, u għandhom jiddaħħalu fil-
baġit tagħha.

Or. en

Emenda 238
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-istruttura organizzattiva u 
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finanzjarja ta’ BERT għandha tkun 
riveduta fl-1 ta’ Jannar 2014.

Or. en

Emenda 239
David Hammerstein

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Informazzjoni mitluba bi qbil ma’ 
paragrafu 1 tista’ tirrelata ma’ 
dokumentazzjoni għall-għan li tkun 
żgurata l-interoperabbiltà bejn żewġ 
sistemi elettroniċi jew netwerks differenti 
biex tippermetti komunikazzjoni u 
skambju ta’ kontenut ta’ dejta 
bejniethom.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni għat-talba għal dokumentazzjoni relatata ma’ l-interkonnettività. 

Emenda 240
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ timponi penali 
finanzjarji fuq l-intrapriżi jekk jonqsu 
milli jipprovdu l-informazzjoni li 
tissemma fl-Artikolu 41. Il-penali 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi.

revokat

Or. en
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Emenda 241
David Hammerstein

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Awtorità tista’ f’każijiet xierqa,
toħroġ rinunzja relatata mat-talbiet 
essenzjali ta’ brevetti għal standards 
Ewropej, meta jkun iġġustifikat biex 
tipprevjeni abbuż ta’ brevetti mid-
detenturi tagħhom, bħan-nuqqas li 
tibġbed l-attenzjoni ta’ korp u swieq 
standard għal brevett partikolari jew 
applikazzjoni pendenti magħrufa għal 
brevett qabel id-disseminazzjoni fis-suq 
ta’ l-istandard Ewropew. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Strument biex jikkombatti ‘submarine patenting’ ta’ standards tal-komunikazzjoni li huwa ta’ 
periklu kbir għall-fiduċja fis-suq bħala implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 8(2) u l-Artikolu 30 
tal-ftehim TRIPs. Ara wkoll l-każ ta’ RIM blackberry fejn intervjena l-gvern ta’ l-Istati Uniti.  

Emenda 242
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jiġu imposti penali skond dan l-
Artikolu, l-Awtorità għandha tippubblika 
l-ismijiet ta’ l-intrapriżi involuti u l-
ammonti ta’ u r-raġunijiet għall-penali 
finanzjarji imposti.

3. Il-Kummissjoni għandha titlob l-
attenzjoni ta’ l-intrapriżi meta huma 
jonqsu li jikkonformaw mat-talba għal 
informazzjoni li hemm referenza għaliha 
fl-Artikolu 41. Jekk meħtieġ, u fuq talba 
ta’ BERT, il-kummissjoni tista’ 
tippubblika l-ismijiet ta’ dawn l-intrapriżi. 
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Or. en

Emenda 243
David Hammerstein

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Streaming awdjoviżiv u servizzi ta’ 
reġistrazzjoni għandhom ikunu pprovduti 
b’mod li jkun newtrali għat-teknoloġija. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Streaming u reġistrazzjoni awdjoviżiva għandhom ikun disponibbli biex tkun assigurata l-
ikbar trasparenza. 

Emenda 244
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjonijiet meħuda mill-Awtorità
skond l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) 
Nru 1049/2001 jistgħu jkunu is-suġġetti 
għal ilment lill-Ombudsman jew ta’ 
proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 
skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 195 u 230 tat-Trattat 
rispettivament.

3. Id-deċiżjonijiet meħuda minn BERT 
skond l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) 
Nru 1049/2001 jistgħu jkunu is-suġġetti 
għal ilment lill-Ombudsman jew ta’ 
proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 
skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 195 u 230 tat-Trattat 
rispettivament.

Or. en
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Emenda 245
Mary Honeyball

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord Amministrattiv jista’ jadotta 
dispożizzjonijiet sabiex l-esperti nazzjonali 
mill-Istati Membri jkunu jistgħu jiġu 
impjegati bħala ħaddiema issekondati ma’ 
l-Awtorità.

4. Il-Bord tar-Regolaturi jista’ jadotta 
dispożizzjonijiet sabiex l-esperti nazzjonali 
mill-Istati Membri jkunu jistgħu jiġu 
impjegati bħala ħaddiema issekondati ma’ 
BERT. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BERT għandha tkun tista’ tibbenefika mill-ħila fi ħdan l-NRAs.

Emenda 246
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-istaff tal-BERT m’għandux jaqbeż 
it-30 membru. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BERT għandu jkun stabbilit bi struttura mhux wiesgħa. 
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Emenda 247
Pilar del Castillo Vera

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-Kunsill.

Fi żmien tliet snin mill-bidu effettiv tal-
ħidma, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapport ta’ evalwazzjoni dwar 
l-esperjenza miksuba bħala riżultat ta’ 
ħidmet il-BERT. L-evalwazzjoni għandha 
tkopri r-riżultati miksuba mill-BERT 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 għandu jintbagħat 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-
Parlament Ewropew għandu jagħti 
opinjoni dwar ir-rapport tal-Kummissjoni. 

Or. en

Emenda 248
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien ħames snin mill-bidu effettiv tal-
ħidma, il-BERT għandha tieqaf teżisti 
sakemm il-Parlament Ewropew, il-Kunsill 
u l-Kummissjoni jsibu li l-kundizzjonijiet 
tas-suq ma żviluppawx daqstant li korp ta’ 
regolaturi m’għadux bżonnjuż. F’dan ir-
rigward, il-Kummissjoni għandha 
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tippubblika rapport li jevalwa l-
kundizzjonijiet tas-suq u jbassar it-
tendenzi. Ir-rapport ta’ l-evalwazzjoni u 
kwalunkwe proposta leġiżlattiva ta’ 
sostenn għandhom jintbagħtu iktar ’il 
quddiem kemm lill-Parlament Ewropew 
kif ukoll lill-Kunsill. 

Or. en

Emenda 249
Erika Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-1 ta’ Jannar 2014 għandha ssir 
reviżjoni biex tevalwa jekk hemmx bżonn 
ta’ estensjoni tal-mandat tal-BERT fil-
futur. Fil-każ li estensjoni tkun 
ġustifikata, ir-regolamenti baġitarji u 
proċedurali kif ukoll ir-riżorsi umani 
għandhom jiġu riveduti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Reviżjoni hija relevanti, qabel ma jsiru deċiżjonijiet fuq il-prospetti futuri għal BERT.
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