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Emenda 86
Gianni De Michelis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Huwa essenzjali li l-obbligi 
regolatorji ex ante għandhom ikunu 
imposti biss fejn m’hemm l-ebda 
kompetizzjoni effettiva, jiġifieri fi swieq 
fejn hemm impriża waħda jew aktar 
b’poter sinifikanti fis-suq, u fejn ir-
rimedji mill-liġi tal-kompetizzjoni 
nazzjonali u tal-Komunità ma jkunux 
biżżejjed biex jindirizzaw il-problema. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-
Kummissjoni tagħmel linji gwida fil-livell 
Komunitarju skond il-prinċipji tal-liġi tal-
kompetizzjoni biex jiġu segwiti mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-
evalwazzjoni ta’ jekk il-kompetizzjoni 
hijiex effettiva f’suq partikolari u fl-
evalwazzjoni ta’ poter sinifikanti fis-suq.  
L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom janalizzaw jekk suq ta’ prodott 
jew servizz partikolari jaffettwax it-
territorju kollu jew parti ta’ l-Istat 
Membru konċernat jew partijiet minn 
territorji ġirien ta’ l-Istati Membri 
kkunsidrati flimkien. Sabiex 
jiggarantixxu definizzjoni ġeografika 
preċiża tas-suq li tiżgura li r-regolament 
huwa bbażat fuq il-kundizzjonijiet attwali 
tas-suq, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom janalizzaw jekk is-
swieq geografiċi għandhomx ikunu 
definiti fejn il-kundizzjonijiet tal-
kompetizzjoni, u b’mod partikolari, l-
infrastruttura tal-kompetizzjoni m’humiex 
omoġeni biżżejjed fit-territorju nazzjonali.   
Analiżi effettiva tal-kompetizzjoni 
għandha tinkludi analiżi bħal jekk is-suq 
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huwiex prospettivament kompetittiv, u 
għalhekk jekk kwalunkwe nuqqas ta’ 
kompetizzjoni effettiva huwiex se jibqa’ 
għal żmien twil. Dawn il-linji gwida 
għandhom jindirizzaw ukoll il-kwistjoni 
ta’ swieq ġodda emerġenti, fejn fil-fatt il-
mexxej tas-suq probabbli li jkollu sehem 
sostanzjali mis-suq iżda m’għandux ikun 
soġġett għal obbligi mhux adegwati. 
F’dan ir-rigward, hemm bżonn li jiġi 
dissoċjat l-approċċ regolatorju bejn in-
netwerks antiki u dawk ġodda, jiġu evitati 
obbligi mhux neċessarji fuq l-impriżi li 
jipprovdu netwerks u servizzi ta’ aċċess 
ġodda, li t-talba għalihom hija soġġetta 
għal inċertezza kbira u jeħtieġu li 
jkollhom investimenti importanti 
pprovduti. Il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-linji gwida regolarment biex 
tiżgura li jibqgħu xierqa f’suq li qed 
jiżviluppa b’mod mgħaġġel. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom bżonn 
jikkoperaw bejniethom f’każ li s-suq 
rilevanti jinstab li huwa transnazzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi ta’ restrizzjoni ta’ l-elementi tan-netwerk l-antik  jistgħu jvarjaw 
sostanzjalment tul iz-zoni ġeografiċi. Fil-proċess ta’ l-analiżi tas-suq, l-NRAs għandhom 
jagħmlu analiżi speċifika immirata biex tiġi identifikata restrizzjoni ekonomika fuq bażi ta’ 
zona ġeografika. 

Ta’ min jinnota li d-differenzazzjoni tas-suq skond iż-żona ġeografika bi grad differenti ta’ 
kompetizzjoni hija strument regolatorju li jagħmilha possibbli li b’mod effettiv tiġi trattata l-
problema tar-regolamentazzjoni tan-netwerks li għad trid tiġi mħaddma bħall-NGN. F’dan il-
każ, per eżempju, l-applikazzjoni tal-prinċipju deskritt hawn fuq iwassal lill-NRAs sabiex 
jikkunsidraw l-impożizzjoni ta’ obbligi li jipprovdu aċċess bl-ingrossa għal VDSL fuq 
operaturi dominanti biss f’dawk l-oqsma fejn, fi ħdan il-proċess ta’ l-analiżi tas-suq, jidher li 
s-servizzi bbażati fuq NGN jistgħu jiġu pprovduti biss permezz ta’ l-infrastruttura ta’ l-
operatur dominanti u fejn l-operaturi jonqsu mill-jilħqu arranġamenti kummerċjali.
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Emenda 87
Patrizia Toia

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Huwa essenzjali li l-obbligi 
regolatorji ex ante għandhom ikunu 
imposti biss fejn m’hemm l-ebda 
kompetizzjoni effettiva, jiġifieri fi swieq 
fejn hemm impriża waħda jew aktar 
b’poter sinifikanti fis-suq, u fejn ir-
rimedji mil-liġi tal-kompetizzjoni 
nazzjonali u tal-Komunità ma jkunux 
biżżejjed biex jindirizzaw il-problema. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-
Kummissjoni tagħmel linji gwida fil-livell 
tal-Komunità skond il-prinċipji tal-liġi tal-
kompetizzjoni biex jiġu segwiti mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali waqt l-
evalwazzjoni ta’ jekk il-kompetizzjoni 
hijiex effettiva f’suq partikolari u fl-
evalwazzjoni ta’ poter sinifikanti fis-suq.  
L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom janalizzaw jekk suq ta’ prodott 
jew servizz partikolari jaffettwax it-
territorju kollu jew parti ta’ l-Istat 
Membru konċernat jew partijiet minn 
territorji ġirien ta’ l-Istati Membri 
kkunsidrati flimkien. Sabiex 
jiggarantixxu definizzjoni ġeografika 
preċiża tas-suq li għandha tiżgura li r-
regolament ikun ibbażat fuq il-
kundizzjonijiet attwali tas-suq, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom janalizzaw jekk is-swieq 
ġeografiċi għandhomx ikunu definiti fejn 
il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni, u 
b’mod partikolari, l-infrastruttura tal-
kompetizzjoni m’humiex omoġenji 
biżżejjed fit-territorju nazzjonali. Analiżi 
effettiva tal-kompetizzjoni għandha 
tinkludi analiżi bħal jekk is-suq hux 
prospettivament kompetittiv, u għalhekk 
jekk kwalunkwe nuqqas ta’ kompetizzjoni 
effettiva huwiex fit-tul. Dawk il-linji 
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gwida għandhom jindirizzaw ukoll il-
kwistjoni ta’ swieq ġodda emerġenti, fejn 
fil-fatt, il-mexxej tas-suq probabbli li 
jkollu sehem sostanzjali mis-suq iżda 
m’għandux ikun soġġett għal obbligi 
mhux adegwati. F’dan ir-rigward, hemm 
bżonn li jiġi dissoċjat l-approċċ 
regolatorju bejn in-netwerks antiki  u 
dawk ġodda, jiġu evitati obbligi regolatorji 
mhux neċessarji fuq l-impriżi li jipprovdu 
netwerks ta’ aċċess u servizzi ġodda, li t-
talba għalihom hija soġġetat għal 
inċertezza kbira u jeħtieġu li jkollhom 
investimenti importanti pprovduti. Il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-linji 
gwida regolarment biex tiżgura li jibqgħu 
xierqa f’suq li qed jiżviluppa b’mod 
mgħaġġel. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jeħtieġu jikkoperaw bejniethom 
f’każ li s-suq rilevanti jinstab li huwa 
transnazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi ristretti ta’ l-elementi tan-netwerk antiki jistgħu jvarjaw sostanzjalment tul iż-
żoni ġeografiċi. Fil-proċess ta’ l-analiżi tas-suq, l-NRAs għandhom jagħmlu analiżi speċifika 
immirata biex tiġi identifikata restrizzjoni ekonomika fuq bażi ta’ erja ġeografika. 

Ta’ min jinnota li d-differenzazzjoni tas-suq skond l-erja ġeografika bi grad differenti ta’ 
kompetizzjoni hija strument regolatorju li jagħmilha possibbli li b’mod effettiv tittratta l-
problema tar-regolamentazzjoni tan-netwerks li għad trid tiġi mħaddma bħall-NGN. F’dan il-
każ, per eżempju, l-applikazzjoni tal-prinċipju deskritt hawn fuq iwassal lill-NRAs sabiex 
jikkunsidraw l-impożizzjoni ta’ obbligi għal għoti ta’ aċċess għal VDSL bl-ingrossa fuq 
operaturi dominanti biss f’dawk l-oqsma fejn, fi ħdan il-proċess ta’ l-analiżi tas-suq, jidher li 
s-servizzi bbażati fuq NGN jistgħu jingħataw biss permezz ta’ l-infrastruttura ta’ l-operatur 
dominanti u fejn l-operaturi ma jilħqux arranġamenti kummerċjali.
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Emenda 88
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-regolamentazzjoni ex-ante 
speċifika għas-settur stabbilita fid-direttivi 
isservi għat-tranżizzjoni minn monopolji 
preċedenti għal suq kompetittiv għan-
netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Hekk kif is-swieq ikunu 
kompetittivi, ir-regolamentazzjoni ex-ante 
m’għandhiex titkompla u għandha 
tapplika biss il-liġi tal-kompetizzjoni
Komunitarja  u  nazzjonali. Bid-dinamiċi 
kompetittivi fuq is-swieq Ewropej tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi dejjem 
jikbru, il-benefiċċji potenzjali tar-
regolamentazzjoni ex-ante tal-prezz u ta’ 
l-aċċess speċifiċi għas-settur jonqsu 
sostanzjalment maż-żmien. Dan l-aħħar, 
is-swieq għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi urew dinamiċi kompetittivi 
qawwija u l-kompetizzjoni probabbli li 
tkompli tiżdied aktar fis-snin li ġejjin. 
Biex tiġi żgurata tranżizzjoni fil-ħin ta’ l-
applikazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-
Komunità u nazzjonali, id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva dwar 
ir-regolamentazzjoni ex-ante speċifika 
għas-settur għandha tintemm f’data 
definita sakemm il-Kummissjoni ma turix 
li r-regolamentazzjoni ex-ante mtawwla 
sejra tibqa’ fis-seħħ wara dik id-data.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-bidu, ir-regolamentazzjoni ex-ante suppost li kellha tkun soluzzjoni ta’ tranżizzjoni. 
Madankollu, il-prinċipju tat-tneħħija gradwali tar-regolamentazzjoni speċifika għas-settur 
biex twitti t-triq għall-applikazzjoni ta’ liġi ġenerali dwar il-kompetizzjoni mhuwiex imsemmi 
b’mod espliċitu fid-Direttivi. Irid jiddaħħal mekkaniżmu li jorbot legalment, sabiex tinżamm 
id-direzzjoni għat-tneħħija tar-regolamentazzjoni u t-tranżizzjoni għal liġi tal-kompetizzjoni 
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ġenerali. Dan jista’ jintlaħaq l-aħjar bil-forma ta’ klawsola ta’ reviżjoni, filwaqt li jitħalla ċ-
ċans li jiġi estiż il-perjodu tar-regolamentazzjoni fejn ikun hemm bżonn.

Emenda 89
Anni Podimata

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-regolamentazzjoni ex-ante tas-suq 
speċifika għas-settur skond dan il-qafas 
isservi għat-tranżizzjoni minn monopolji 
preċedenti għal suq kompetittiv għan-
netwerks u servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Hekk kif is-swieq ikunu 
kompetittivi, ir-regolamentazzjoni ex-ante 
m’għandhiex titkompla u għandha 
tapplika biss il-liġi tal-kompetizzjoni tal-
Komunità u nazzjonali. Bid-dinamiċi 
kompetittivi dejjem jikbru fuq is-swieq 
Ewropej tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, il-benefiċċji potenzjali tal-
prezz ex-ante u r-regolamentazzjoni ta’ l-
aċċess speċifiċi għas-settur jonqsu 
sostanzjalment maż-żmien. Dan l-aħħar, 
is-swieq għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi urew dinamiċi kompetittivi 
qawwija u l-kompetizzjoni hija mistennija 
li tkompli tiżdied aktar fis-snin li ġejjin. 
Biex tiġi żgurata t-tranżizzjoni fil-ħin ta’ 
l-applikazzjoni waħdanija tal-liġi tal-
kompetizzjoni tal-Komunità u nazzjonali, 
id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-qafas dwar 
ir-regolamentazzjoni ex-ante speċifika 
għas-settur għandhom jintemmu ma’ l-
iskadenza tal-mandat ta’ BERT sakemm 
il-Kummissjoni ma turix li r-
regolamentazzjoni ex-ante sejra tibqa’ fis-
seħħ wara dik id-data.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sa mill-bidu nett, ir-regolamentazzjoni ex-ante suppost li kellha tkun waħda ta’ natura 
tranżitorja. Għandu jiddaħħal mekkaniżmu ta’ ħruġ li jorbot legalment fid-Direttiva Kwadru 
sabiex jinżamm il-kors għat-tneħħija tar-regolamentazzjoni u lejn liġi tal-kompetizzjoni 
ġenerali. Dan jista’ jintlaħaq l-aħjar permezz ta’ klawsola ‘sunset’ bil-possibilità li jekk ikun 
hemm bżonn tittawwal ir-regolamentazzjoni (immudellata skond ir-regolament 
internazzjonali dwar ir-roaming).

Emenda 90
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-regolamentazzjoni ex-ante tas-suq 
speċifika għas-settur skond dan il-qafas 
isservi għat-tranżizzjoni minn monopolji 
preċedenti għal suq kompetittiv għan-
netwerks u servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Hekk kif is-swieq ikunu 
kompetittivi, ir-regolamentazzjoni ex-ante 
m’għandhiex titkompla u għandha 
tapplika biss il-liġi kompetittiva tal-
Komunità u nazzjonali. Bid-dinamiċi 
kompetittivi fuq is-swieq Ewropej tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi dejjem 
jikbru, il-benefiċċji potenzjali tal-prezz ex-
ante u r-regolamentazzjoni ta’ l-aċċess 
speċifiċi għas-settur jonqsu 
sostanzjalment maż-żmien. Biex tiġi 
żgurata t-tranżizzjoni fil-ħin ta’ l-
applikazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-
Komunità u nazzjonali biss, id-
dispożizzjonijiet ta’ dan il-qafas dwar ir-
regolamentazzjoni ex-ante speċifika għas-
settur għandha tintemm f’data definita 
sakemm il-Kummissjoni ma turix li r-
regolamentazzjoni ex-ante mtawwla sejra 
tibqa’ fis-seħħ wara dik id-data.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sa mill-bidu nett, ir-regolamentazzjoni ex-ante suppost li kellha tkun waħda ta’ natura 
tranżitorja. Madankollu, il-prinċipju tat-tneħħija gradwali tar-regolamentazzjoni speċifika 
għas-settur lejn l-applikazzjoni ta’ liġi ġenerali dwar il-kompetizzjoni biss mhuwiex imsemmi 
b’mod espliċitu fid-Direttivi. F’dan l-isfond irid jiddaħħal mekkaniżmu għall-ħruġ li jorbot 
legalment fid-Direttiva Kwadru sabiex jinżamm il-kors għat-tneħħija tar-regolamentazzjoni u 
lejn liġi tal-kompetizzjoni ġenerali.

Emenda 91
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-qafas attwali jintroduċi 
aġġustamenti tekniċi ta’ natura 
tranżitorja sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni 
kompleta għal-liġi tal-kompetizzjoni. 
Għaldaqstant, għandha ssir reviżjoni fir-
rigward tal-ħtieġa għall-kontinwazzjoni 
tiegħu mhux aktar minn ħames snin mid-
dħul fis-seħħ tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sa mill-bidu nett, ir-regolamentazzjoni suppost li kellha tkun waħda ta’ natura temporanja u 
li kellha tiġi rtirata hekk kif tiżviluppa l-kompetizzjoni fis-swieq. Għalhekk għandha tiġi 
introdotta klawsola ta’ reviżjoni biex finalment jintlaħaq l-għan politiku tat-tneħħija tar-
regolamentazzjoni b’mod progressiv. Jekk tqis li dan ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tipproponi 
lill-Parlament u lill-Kunsill biex jitwal il-perjodu għar-regolamentazzjoni f’oqsma speċifiċi 
abbażi ta’ rapport li jkun jeħtieġ jiġi ppubblikat qabel id-data ta’ reviżjoni.
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Emenda 92
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Għaldaqstant, il-qafas regolatorju ta’ l-
UE għan-netwerks u s-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi għandu jiġi 
rriformat, bil-għan li jiġi kkompletat is-suq 
intern għall-komunikazzzjonijiet elettroniċi 
billi jissaħħaħ il-mekkaniżmu Komunitarju 
għar-regolamentazzjoni ta’ l-operaturi li 
għandhom saħħa sinifikanti fi swieq 
ewlenin. Dan huwa kkomplimentat mit-
twaqqif ta’ Awtorità Ewropea tas-Suq tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (minn issa 
'l quddiem, "l-Awtorità"), permezz tar-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [.../..../KE] ta’ [data]1. Ir-riforma 
tinkludi wkoll d-definizzjoni ta’ strateġija 
għall-ġestjoni effiċjenti ta’ l-ispettru tar-
radju, bil-għan li jinkiseb Spazju Uniku 
Ewropew ta’ l-Informazzjoni u jissaħħu d-
dispożizzjonijiet għal utenti b'diżabbiltà, u 
b'hekk tinħoloq soċjetà ta’ l-informazzjoni 
li tkun inklussiva.

(3) Għaldaqstant, il-qafas regolatorju ta’ l-
UE għan-netwerks u s-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi għandu jiġi 
rriformat, bil-għan li jiġi kkompletat is-suq 
intern għall-komunikazzzjonijiet elettroniċi 
billi jissaħħaħ il-mekkaniżmu Komunitarju 
għar-regolamentazzjoni ta’ l-operaturi li 
għandhom saħħa sinifikanti fi swieq 
ewlenin. Ir-riforma tinkludi wkoll d-
definizzjoni ta’ strateġija għall-ġestjoni 
effiċjenti ta’ l-ispettru tar-radju, bil-għan li 
jinkiseb Spazju Uniku Ewropew ta’ l-
Informazzjoni u jissaħħu d-
dispożizzjonijiet għal utenti b'diżabbiltà, u 
b'hekk tinħoloq soċjetà ta’ l-informazzjoni 
li tkun inklussiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ l-Awtorità (EECMA) huwa piż finanzjarju żejjed fuq l-Istati Membri ta’ l-
UE: 

- dan joħloq saff ieħor ta’ burokrazija; 

- dan jisposta l-poter u t-teħid ta’ deċiżjonijiet għal-livell tal-Komunità u jintroduċi 
inċertezza legali u kummerċjali; 

- l-irwol, il-funzjonijiet, il-governanza, il-poter u l-interazzjoni tagħha mal-
Kummissjoni u l-NRAs mhumiex ċari; 

- din tipproteġġi lill-Kummissjoni mill-proċeduri (ġudizzjarji) ta’ reviżjoni; u 

                                               
1 ĠU C […], […], p. […].
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- il-Grupp ta’ Regolaturi Ewropej eżistenti (ERG) u l-Konferenza Ewropea ta’ l-
Amministrazzjonijiet Postali u tat-Telekomunikazzjonijiet (CEPT) huma fora tal-politika u ta’ 
l-ispettru effettivi fl-Ewropa.

Emenda 93
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-għan tal-qafas regolatorju ta’ l-UE 
għall-komunikazzjonijiet elettroniċi huwa 
li tinħoloq “ekosistema” sostenibbli għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi, ibbażata 
fuq il-provvista u d-domanda: ta’ l-ewwel
permezz ta’ infrastruttura u swieq tas-
servizzi effettivi u kompetittivi, ta’ l-aħħar 
grazzi għall-iżviluppi li qed jiżdiedu fis-
soċjetà ta’ l-informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-aħħar mill-aħħar, il-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura hija prerekwiżit għal suq 
tat-telekomunikazzjonijiet li jiffunzjona sewwa u hija waħda mill-miri primarji ta’ din ir-
regolamentazzjoni.

Emenda 94
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-għan tal-qafas regolatorju ta’ l-UE 
għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi
huwa li tinħoloq “ekosistema” sostenibbli 
u kompetittiva fuq livell internazzjonali 
għall-komunikazzjonijiet elettroniċi, 
ibbażata fuq swieq tal-prodotti jew tas-
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servizzi kompetittivi b’mod effettiv u fuq 
kompetizzjoni effettiva bejn in-netwerks 
ta’ aċċess għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi alternattivi bil-għan li jiżdiedu 
l-iżviluppi tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni. 
Ambjent sostenibbli għall-kompetizzjoni u 
l-investiment fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi jibbaża 
kemm fuq inċentivi għal investiment 
f’infrastruttura ġdida kif ukoll fuq 
regolamentazzjoni soda u proporzjonali 
flimkien mat-tneħħija gradwali tar-
regolamentazzjoni ex-ante speċifika għas-
settur u t-tranżizzjoni għal-liġi tal-
kompetizzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li wieħed jimmira għall-għanijiet tal-qafas regolatorju ġdid ta’ l-UE 
f’ambjent ġdid ta’ bidla teknoloġika u l-ħtieġa li jiġu pprovduti inċentivi għall-kompetizzjoni 
fl-infrastruttura, jiġifieri investiment fin-netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss. Dan għandu 
jwassal għat-tneħħija gradwali tar-regolament ex-ante speċifiku għas-settur

Emenda 95
Werner Langen

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-kwistjoni ewlenija għas-snin li 
ġejjin hija li jingħataw inċentivi xierqa 
għall-investiment f’netwerks b’veloċità 
għolja li jsostnu l-innovazzjoni f’servizzi 
ta’ l-internet rikki fil-kontenut. Tali 
netwerks għandhom potenzjal enormi li 
jagħtu benefiċċji lill-konsumaturi madwar 
l-Unjoni Ewropea. Għalhekk huwa vitali 
li ma jkun hemm l-ebda impediment 
għall-investiment sostenibbli fl-iżvilupp 
ta’ dawn in-netwerks il-ġodda, waqt li 
tiżdied il-kompetizzjoni u l-għażla għall-
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konsumatur. Dan jista’ jinvolvi approċċi 
regolatorji differenti imfasslin biex jaqdu 
l-bżonn tas-suq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha bżonn ta’ investiment sostenibbli u avvanzat fl-iżvilupp ta’ networks b’veloċita 
qawwija. Dan irid jiġi kkunsidrat mir-Regolaturi Nazzjonali differenti.

Emenda 96
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-kwistjoni ewlenija għas-snin li 
ġejjin hija li jingħataw inċentivi xierqa 
għal investiment f’netwerks b’veloċità 
għolja li jsostnu l-innovazzjoni f’servizzi 
ta’ l-internet rikki fil-kontenut. Tali 
netwerks għandhom potenzjal enormi li 
jagħtu benefiċċji lill-konsumaturi madwar 
l-Unjoni Ewropea. Għalhekk huwa vitali 
li ma jkun hemm l-ebda impediment 
għall-investiment sostenibbli fl-iżvilupp 
ta’ dawn in-netwerks il-ġodda, waqt li 
tiżdied il-kompetizzjoni u l-għażla għall-
konsumatur.  Dan jista’ jinvolvi approċċi 
regolatorji differenti imfasslin biex jaqdu 
l-bżonn tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Ewropa għandha bżonn ta’ investiment sostenibbli fl-iżvilupp ta’ netwerks ta’ veloċità 
qawwija. Dan irid jiġi kkunsidrat mir-Regolaturi Nazzjonali differenti.
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Emenda 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Is-settur tal-komunikazzjoni 
elettronika huwa settur li qed jimxi b’pass 
mgħaġġel, ikkaratterizzat minn livell għoli 
ta’ innovazzjoni teknoloġika u swieq 
dinamiċi ħafna. Hemm bżonn li r-
regolamentazzjoni tiġi eżaminata b’mod 
regolari fis-swieq u t-teknoloġija li qed 
jinbidlu. Biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini ta’ 
l-UE jkomplu jkunu kapaċi jipparteċipaw 
b’mod sħiħ fis-soċjetà ta’ l-informazzjoni 
globali, l-innovazzjoni u t-tnedija ta’ 
netwerks ta’ veloċità qawwija tal-
ġenerazzjoni li jmiss li kapaċi jissodisfaw 
id-domandi futuri tal-konsumaturi għal 
aktar bandwith u għal aktar servizzi jridu 
jkunu prijorità fl-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-proposti tagħha għal reviżjoni, il-Kummissjoni ma tindirizzax b’mod attiv il-kwistjoni ta’ 
netwerks ġodda ta’ aċċess b’veloċità qawwija fissi u mobbli, għalkemm il-kwistjoni hija ta’ 
importanza fundamentali għall-kompetittivita ta’ l-Ewropa, għall-industrija tat-
telekomunikazzjonijiet u għall-konsumaturi tagħha. Skond il-Kummissjoni, il-qafas preżenti 
huwa sod biżżejjed sabiex ilaħħaq ma’ din il-kwistjoni mingħajr proposti leġiżlattivi oħra. 
Iżda mhuwiex biżżejjed li sempliċement tkompli għaddejja bil-kunċetti regolatorji tal-passat.
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Emenda 98
Fiona Hall

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) In-netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss 
għandhom potenzjal enormi li jagħtu l-
benefiċċji lin-negozji u lill-konsumaturi 
madwar l-Unjoni Ewropea. Għalhekk 
huwa vitali li n-nuqqas ta’ ċarezza 
regolatorja ma jservix ta’ impediment 
għall-investiment sostenibbli f’dawn in-
netwerks il-ġodda u li l-kompetizzjoni u l-
għażla għall-konsumatur jiżdiedu.  

Or. en

Emenda 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Il-qafas għandu jissodisfa l-isfidi l-
ġodda ta’ l-investiment u ta’ l-
innovazzjoni u jirrikonoxxi l-bżonn li 
jinkoraġġixxi kemm l-investiment kif 
ukoll il-kompetizzjoni, sabiex l-għażla 
għall-konsumatur tkun protetta u mhux 
imminata.

Or. en
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Emenda 100
Patrizia Toia

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-qafas regolatorju għandu jinkludi 
wkoll l-għanijiet l-oħra li huma li tiġi 
promossa l-protezzjoni tal-konsumatur 
fis-settur tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi billi tiġi pprovduta 
informazzjoni eżatta u komprensiva, li 
jintuża kull arranġament u kull proċedura 
possibbli għal dak il-għan, għat-
trasparenza f’termini ta’ ħlasijiet u 
spejjeż, u għal standards għoljin fil-
provvediment ta’ servizzi; li jiġi 
rikonoxxut kompletament l-irwol ta’ l-
assoċjazzjonijiet tal-konsumatur fil-
konsultazzjonijiet pubbliċi; u li jiġi żgurat 
li l-awtoritajiet jew l-aġenti responsabbli 
huma pprovduti bil-mezzi li 
jippermettulhom li jwarrbu l-possibilità 
ta’ tbagħbis u li jwaqqfu kull każ ta’ frodi 
li jinvolvi servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi.  

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ideja hija li ssir enfasi li l-ħtieġa li l-konsumaturi jkunu protetti għandha tidher b’mod 
prominenti fost l-għanijiet tal-qafas regolatorju armonizzat.

Emenda 101
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Ir-riforma tal-qafas regolatorju ta’ l-
UE ssir aħjar permezz tat-titjib fil-
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funzjonalità u l-effiċjenza tal-Grupp tar-
Regolaturi Ewropej (ERG), il-Grupp tal-
Politika ta’ l-Ispettru tar-Radju (RSPG) u 
l-Konferenza Ewropea għall-
Amministrazzjonijiet Postali u tat-
Telekomunikazzjonijiet (CEPT). L-irwol 
konsultattiv tal-ERG għandu jissaħħaħ 
f’oqsma, inkluż ir-regolamentazzjoni tas-
suq u l-politika dwar l-ispettru. L-irwoli 
konsulattivi kemm tal-RSPG kif ukoll tal-
CEPT għandhom jiġu rinforzati fir-
rigward tal-politika ta’ l-ispettru. Il-ħidma 
tal-Kumitat dwar il-Komunikazzjonijiet 
(COCOM) u l-Kumitat dwar l-Ispettru tar-
Radju (RSC) tibbenefika minn 
trasparenza akbar u l-involviment aktar 
attiv tal-partijiet interessati ta’ l-industrija 
fil-preparazzjoni tal-kompiti li jkunu 
għaddejjin il-ħin kollu.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emendi għall-premessa (3).

Minflok il-ħolqien ta’ istituzzjoni ġdida, bħall-Awtorità, aktar titjib fl-effikaċja tal-ERG u tal-
CEPT (kif ukoll tal-RSC, tal-COCOM u tal-RSPG) ikun aktar effettiv. 

Ir-referenzi l-oħrajn kollha għall-Awtorità ġew imħassra.

Emenda 102
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) In-netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss 
għandhom potenzjal enormi li jagħtu 
benefiċċji lill-konsumaturi madwar l-
Unjoni Ewropea u li jsaħħu il-
kompetizzjoni Ewropea vis-à-vis 
ekonomiji oħrajn fid-dinja. Għalhekk 
huwa vitali li l-investiment sostenibbli 
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f’dawn in-netwerks ma jkunx imxekkel 
mit-titwil tar-reġimi regolatorji li jkunu 
mmiraw għall-għoti ta’ l-aċċess għal 
netwerks eżistenti li jkunu ntirtu u li l-
investiment-inċentivi jingħataw filwaqt li 
titjieb kemm il-kompetizzjoni kif ukoll l-
għażla għall-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isfida tan-NGNs hija li jitkabbar l-investiment, sabiex tinħoloq kompetizzjoni bbażata fuq 
il-faċilitajiet u għalhekk jinħolqu prodotti u servizzi ġodda sabiex jiżdiedu l-benefiċċji għall-
konsumatur u tissaħħaħ il-kompetittività internazzjonali ta’ l-Ewropa fi swieq ġodda miftuħin 
u dinamiċi.

Emenda 103
Catherine Trautmann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 3 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) L-investiment fir-R&D huwa ta’ 
importanza vitali għall-iżvilupp ta’ 
netwerks fibre optics tal-ġenerazzjoni li 
jmiss u sabiex jinkiseb aċċess flessibbli u 
effiċjenti għar-radju u permezz ta’ dan 
tiġi ffavorita kompetizzjoni aħjar u 
applikazzjonijiet u servizzi  innovattivi 
għall-benefiċċju tal-konsumaturi.  L-
isfida hija li tiġi pprovduta l-ġenerazzjoni 
li jmiss ta’ netwerk universali u 
konverġenti u infrastrutturi ta’ servizzi 
għall-komunikazzjonijiet elettroniċi, 
għall-komputazzjonijiet u għall-mezzi ta’ 
komunikazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament irid tiffavorixxi l-investiment fir-R&D biex jiġu żviluppati n-netwerks bil-wajer 
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u bla wajer tal-ġenerazzjoni li jmiss.

Emenda 104
Catherine Trautmann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 3 e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3e) Il-politika pubblika għandu jkollha 
rwol biex il-funzjoni effettiva tas-suq tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi tkun waħda 
kompleta, billi tindirizza kemm in-naħa 
tal-provvista kif ukoll in-naħa tad-
domanda sabiex tistimula ċ-ċirku virtuż 
fejn l-iżvilupp ta’ kontenut u ta’ servizzi 
aħjar jiddependi fuq l-użu ta’ l-
infrastruttura u viċi-versa. L-intervent 
pubbliku għandu jkun proporzjonat u la 
għandu jħassar il-kompetizzjoni u lanqas 
jimpedixxi l-investiment privat u għandu 
jkabbar l-inċentivi għall-investiment u 
jbaxxi l-barrieri għad-dħul. F’dan ir-
rigward, l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu 
jappoġġjaw it-tnedija ta’ infrastruttura ta’ 
kapaċità għolja u ta’ garanzija għall-
futur. Permezz ta’ dan, l-appoġġ pubbliku 
għandu jkun attribwit permezz ta’ 
proċeduri miftuħin, trasparenti u 
kompetittivi, m’għandux jiffavorixxi minn 
qabel xi teknoloġija partikolari u għandu 
jipprovdi aċċess għall-infrastruttura fuq 
bażi mhux diskriminatorja. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ xi linji gwida fir-rigward ta’ awtoritajiet pubbliċi nazzjonali jew lokali li 
jkollhom rwol fis-suq tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, kemm jekk ikunu purament ta’ 
appoġġ kif ukoll jekk ikunu nvoluti aktar.
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Emenda 105
Catherine Trautmann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex jipproteġġu l-kompetizzjoni 
sostenibbli u jiżguraw li l-utenti finali 
jieħdu l-massimu tal-benefiċċji , l-
awtoritajiet regolatorji għandhom 
japplikaw l-obbligi regolatorji ex-ante 
b’mod proporzjonali u konformi mal-
kundizzjonijiet kompetittivi reali u 
speċifiċi li jeżistu f’kull zona ġeografika. 
Jekk suq ikun kompetittiv f’zona 
ġeografika partikolari, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jinkoraġġixxu t-tnedija ta’ infrastrutturi 
kompetituri u jippermettu l-aċċess għan-
netwerk ta’ l-impriża(i) b’saħħa tas-suq 
sinifikanti fl-aktar livell fond possibbli. 
Fejn suq ma jkunx kompetittiv b’mod 
effettiv f’zona ġeografika partikolari, 
partijiet terzi għandu jkollhom iċ-ċans li 
jaċċessaw in-netwerk ta’ l-impriża(i) 
b’saħħa tas-suq sinifikanti b’mod li 
jagħmel l-għoti tas-servizzi kompetittivi 
mingħandhom teknikament u 
ekonomikament vijabbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħeġġiġ ta’ kompetizzjoni sostenibbli hija garanzija għall-konsumatur biex fl-aħħarnett 
jikseb effetti pożittivi. Kemm il-kompetizzjoni fl-infrastruttura u s-servizz għandhom jiġu 
mħeġġa skond il-livell ta’ kompetizzjoni ta’ kull zona ġeografika.
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Emenda 106
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex jinkisbu l-għanijiet ta’ l-
aġenda ta’ Liżbona u jikber l-investiment 
fin-netwerks ta’ aċċess tal-ġenerazzjoni li 
jmiss (netwerks-NGA) fl-Ewropa għall-
benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej u l-
kompetittività internazzjonali ta’ l-
industrija ta’ l-Ewropa, huwa essenzjali u 
neċessarju reġim regolatorju ġdid għall-
aċċess għan-netwerks-NGA. L-għan ta’ 
dan ir-reġim ġdid huwa li jipprovdi 
inċentivi għal investiment f’netwerks-
NGA u li jappoġġja l-kompetizzjoni fejn 
ma teżisti l-ebda infrastruttura għall-
kompetizzjoni. Minħabba l-fatt li l-poter 
tas-suq fi swieq emerġenti downstream 
huwa diffiċli li jinħataf, ir-reġim għall-
aċċess għan-netwerk-NGA (NNAR) 
stabbilit fl-Artikolu 12(3) u fl-Artikolu 
13(4) u (6) tad-Direttiva dwar l-Aċċess 
jiffoka fuq kompetizzjoni fl-infrastruttura 
u mhux biss fuq kompetizzjoni fi swieq 
downstream. Dan il-kunċett jirrifletti l-
iżviluppi dinamiċi fl-opportunitajiet ġodda 
ta’ aċċess fil-qasam tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi. Għalhekk, 
ir-reġim għall-aċċess għan-netwerk-NGA 
(NNAR) fis-sens strett tal-kelma, għandu 
jintroduċi elementi dinamiċi u għandu 
jippromwovi żviluppi f’netwerks tal-
ġenerazzjoni li jmiss kif ukoll fi swieq tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi 
downstream. Dan għandu l-għan li jagħti 
l-aħjar inċentivi għall-parteċipanti fis-suq 
kollha sabiex idaħħlu innovazzjonijiet u 
jinvestu f’netwerks ta’ aċċess u fi swieq 
ġodda downstream. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Reġim ġdid għall-aċċess għan-netwerks-NGA irid jiddistakka ruħu minn approċċi statiċi li 
taw aċċess għan-netwerks eżistenti antiki u minflok għandu jintroduċi elementi dinamiċi 
ġodda sabiex jipprovdi inċentivi għall-innovazzjoni mhux biss fin-netwerks ta’ aċċess tal-
ġenerazzjoni li jmiss iżda fi swieq downstream ukoll. Il-kompetittività internazzjonali ta’ l-
Ewropa vis-à-vis ekonomiji oħrajn fid-dinja fi swieq ġodda downstream tiddependi fuq l-
abilità tagħha li tiġbed investiment fin-netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss.

Emenda 107
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-ħtieġa għall-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali biex jagħmlu 
regolamentazzjoni sa fejn ikun possibbli 
teknoloġikament newtrali ma tipprevjenix 
id-diskriminazzjoni xierqa bejn ir-
regolamentazzjoni tan-netwerks eżistenti 
bbażati fuq ir-ram u tan-netwerks mibnija 
reċentement bħan-netwerks ta’ aċċess b’ 
veloċità qawwija bbażati fuq il-fibre. Ir-
regolamentazzjoni asimmetrika ex-ante 
tal-prezz u l-aċċess tirrelata mal-pussess 
ta’ assi tekniċi speċifiċi u m’għandhiex 
tkun awtomatikament estiża għal 
netwerks li għadhom kif inbnew jew li 
għad iridu jinbnew li m’għadhomx 
jibbażaw aktar fuq elementi ‘antiki’ li 
joħorġu minn monopolji preċedenti.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi ċċarat li taħt il-kunċett tan-newtralità teknoloġika, l-analiżi tas-suq u 
r-rimedji sussegwenti – jekk hemm – xorta għandhom jiddistingwu bejn assi antiki deprezzati 
li ntirtu mill-monopolju preċedenti u assi li għad iridu jinbnew f’ambjent liberalizzat u 
kompetittiv.
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Emenda 108
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex jinkisbu l-għanijiet ta’ l-
aġenda ta’ Liżbona u jikber l-investiment 
fin-netwerks ta’ aċċess tal-ġenerazzjoni li 
jmiss (netwerks NGA) għall-benefiċċju 
tal-konsumaturi Ewropej u l-
kompetittività internazzjonali ta’ l-
industrija Ewropea, huwa neċessarju 
qafas regolatorju ġdid għall-aċċess għan-
netwerks NGA. L-għan ta’ dan il-qafas 
legali ġdid huwa li jipprovdi inċentivi għal 
investiment f’netwerks NGA waqt li 
jappoġġja l-kompetizzjoni billi jingħata 
aċċess għal dawk in-netwerks fejn il-
kompetizzjoni fl-infrastruttura m’hix 
vijabbli. Minħabba l-fatt li l-poter tas-suq 
fi swieq emerġenti huwa diffiċli li 
jinħataf, il-qafas regolatorju għall-aċċess 
għan-netwerk NGA stabbilit fl-Artikolu 
12(3) u fl-Artikolu 13(4) u (6) jiffoka fuq 
aċċess għal infrastruttura ġdida u mhux 
fuq il-poter sinifikanti tas-suq fi swieq 
downstream. Dan il-kunċett jirrifletti l-
iżvilupp dinamiku tas-suq fl-
opportunitajiet ġodda ta’ dħul fil-qasam 
tan-netwerks ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Għalhekk, il-qafas regolatorju 
għall-aċċess għan-netwerk NGA, għandu 
jintroduċi wkoll elementi dinamiċi u 
għandu jippromwovi żviluppi fis-suq billi 
jingħataw l-aħjar inċentivi għall-
parteċipanti fis-suq kollha sabiex idaħħlu 
innovazzjonijiet u jinvestu f’netwerks 
ġodda ta’ aċċess u fi swieq ġodda 
downstream. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għalissa għad m’hemmx netwerks mifruxin mal-pajjiż kollu fis-settur tan-netwerks ta’ aċċess 
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ġodda. Fil-futur dawn iridu jiġu żviluppati, u għalhekk il-qafas regolatorju għandu jipprovdi 
inċentivi għall-iżvilupp tagħhom. Għalhekk, ir-regolamentazzjoni għandha tippermetti l-qsim 
tar-riskji bejn l-investituri u dawk li qed ifittxu aċċess, filwaqt li jinżamm id-dritt ta’ aċċess 
għan-netwerks.

Emenda 109
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-innovazzjoni u t-tnedija fil-ħin u 
kompetittiva ta’ netwerks tal-ġenerazzjoni 
li jmiss b’veloċità qawwija li kapaċi 
jissodisfaw id-domandi futuri tal-
konsumatur għal aktar bandwith u għal 
aktar servizzi għandhom ikunu prijorità 
riflessa fid-Direttivi sabiex jiġi żgurat li ċ-
ċittadini ta’ l-UE jibqgħu jipparteċipaw 
b’mod sħiħ fis-soċjetà ta’ l-informazzjoni 
globali. Għalhekk hemm bżonn li ssir 
differenza bejn l-approċċ regolatorju bejn 
in-netwerks antiki u dawk ġodda, u jiġu 
evitati l-obbligi regolatorji mhux xierqa 
fuq impriżi li qegħdin jipprovdu servizzi 
u/jew netwerks ġodda, bħan-netwerks tal-
fibre ta’ aċċess b’veloċità qawwija, li 
jeħtieġu investimenti importanti u fejn id-
domanda hija soġġetta għal inċertezza 
kbira, b’mod partikolari f’oqsma fejn 
hemm pjattaformi kompetittivi. Approċċ 
regolatorju ġdid ta’ aċċess għan-
netwerks-NGA għandu jipprovdi inċentivi 
għall-investiment f’netwerks-NGA u fl-
istess ħin jiffavorixxi l-kompetizzjoni billi 
jagħti aċċess għal dawk in-netwerks fejn 
il-kompetizzjoni fl-infrastruttura m’hix 
vijabbli. Dan jirrifletti l-iżvilupp dinamiku 
kontinwu ta’ opportunitajiet ta’ aċċess 
ġodda fil-qasam tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u l-bżonn ta’ kundizzjonijiet 
regolatorji stabbli għad-deċiżjonijiet 
għall-investiment, bil-għan li jkunu 
pprovduti inċentivi għall-parteċipanti 
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kollha fis-suq biex jagħmlu innovazzjoni 
u jinvestu fi swieq ġodda downstream.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isfida politika ewlenija fis-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi hija li jiġi żgurat 
investiment fil-ħin f’netwerks ta’ aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss b’veloċità qawwija. Ir-reġim 
regolatorju jrid ikun adottat biex jipprovdi l-inċentivi għal dawk l-investimenti kif ukoll għall-
inċertezza regolatorja. Ir-regolamentazzjoni trid tiffavorixxi kompetizzjoni sħiħa fl-
infrastruttura u tinkorpora ammont ġust ta’ qsim tar-riskju bejn l-investitur u dak li qed ifittex 
l-aċċess sabiex jiġu iffaċilitati l-investimenti filwaqt li fl-istess ħin ikun żgurat aċċess fejn ma 
tistax tiżviluppa l-kompetizzjoni fl-infrastruttura.

Emenda 110
Catherine Trautmann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Bla ħsara għad-Direttiva 1999/5/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta’ Marzu 1999 dwar apparat tar-radju 
u apparat terminali ta' 
telekomunikazzjonijiet u r-rikonoxximent 
reċiproku tal-konformità tagħhom, huwa 
neċessarju li tiġi ċċarata l-applikazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ apparat terminali li 
jikkonċernaw l-aċċess għall-utenti finali 
b’diżabilità sabiex tiġi żgurata l-
interoperabilità bejn l-apparat terminali u 
n-netwerks u s-servizzi  ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-aċċess għal apparat terminali għall-persuni b’diżabilità ma jkunx żgurat, dawn lanqas 
ma jkunu jistgħu jaċċessaw netwerks u servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika. Din hija r-
raġuni l-għala, sabiex tiġi żgurata l-interoperabilità bejn it-tnejn, hija meħtieġa referenza 
ċara ta’ liema tip ta’ apparat terminali, liema huma dak li jikkonċernaw l-aċċess għall-
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persuni b’diżabilità

Emenda 111
Anni Podimata

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fil-komunikazzjoni tagħha 
“Bridging the Broadband Gap” ta’ l-20 
ta’ Marzu 2006, il-Kummissjoni Ewropea 
irrikonoxxiet il-qasma territorjali fl-
Ewropa li tikkonċerna l-aċċess għal 
servizzi broadband b’veloċità qawwija. 
Minkejja ż-żieda ġenerali fil-konnettività 
tal-broadband, l-aċċess f’diversi reġjuni 
huwa limitat minħabba spejjeż għoljin 
kawża tad-densità baxxa tal-popolazzjoni 
u d-distanza. Ħafna drabi, l-inċentivi 
kummerċjali sabiex isir investiment fl-użu 
ta-broadband jirriżultaw bħala mhux 
suffiċjenti u għalhekk hemm bżonn ta’ 
politika u approċċ lejn is-suq kombinati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qafas regolatorju għandu jikkunsidra wkoll il-bżonn li timtela d-differenza reġjonali fl-
iżvilupp. Għandha tiġi enfasizzata l-importanza speċifika tat-tnedija tal-broadband.

Emenda 112
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fil-komunikazzjoni tagħha 
“Bridging the Broadband Gap” ta’ l-20 
ta’ Marzu 2006, il-Kummissjoni Ewropea 
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irrikonoxxiet il-qasma territorjali fl-
Ewropa li tikkonċerna l-aċċess għal 
servizzi broadband b’veloċità qawwija. 
Minkejja ż-żieda ġenerali fil-konnettività 
tal-broadband, l-aċċess f’diversi reġjuni 
huwa limitat minħabba spejjeż għoljin 
kawża tad-densità baxxa tal-popolazzjoni 
u d-distanza. Ħafna drabi, l-inċentivi 
kummerċjali sabiex isir investiment fl-użu 
tal-broadband jirriżultaw bħala mhux 
suffiċjenti. Fuq in-naħa l-pożittiva, l-
innovazzjoni teknoloġika qegħda tnaqqas 
l-ispejjeż ta’ l-użu. Sabiex jiġi żgurat l-
investiment f’teknoloġiji ġodda f’reġjuni 
sottożviluppati, il-komunikazzjonijiet 
elettroniċi għandhom ikunu konsistenti 
ma’ miżuri politiċi oħra li ttieħdu, bħall-
politika ta’ għajnuna statali, fondi 
strutturali jew għanijiet politiċi 
industrijali usa’.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qafas regolatorju għandu jikkunsidra wkoll il-bżonn li timtela d-differenza reġjonali fl-
iżvilupp. Għandha tiġi enfasizzata l-importanza speċifika tat-tnedija tal-broadband.

Emenda 113
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 5 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) L-attivitajiet ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u tal-Kummissjoni 
Ewropea fi ħdan il-qafas għall-
komunikazzjonijiet e-elettroniċi 
jikkontribwixxu għat-twettieq ta’ politiki 
usa’ fl-oqsma tal-kompetittività u l-
innovazzjoni, il-kultura, l-impjiegi, l-
ambjent, il-koeżjoni soċjali u reġjonali u 
l-ippjanar ta’ l-ibliet u l-pajjiżi. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qafas regolatorju għandu jikkunsidra wkoll il-bżonn li timtela d-differenza reġjonali fl-
iżvilupp u fil-politika industrijali ġenerali bil-għan li tiżdied l-innovazzjoni u l-kompetittività 
permezz ta’ investiment ogħla fir-reġjuni kollha ta’ l-UE.

Emenda 114
Anni Podimata

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 5 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) L-attivitajiet ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u tal-Kummissjoni 
Ewropea fi ħdan il-qafas għall-
komunikazzjonijiet e-elettroniċi 
jikkontribwixxu għat-twettieq ta’ politiki 
usa’ fl-oqsma ta’ l-objettivi tal-politika 
pubblika, il-kultura, l-impjiegi, l-ambjent, 
il-koeżjoni soċjali, l-iżvilupp reġjonali u l-
ippjanar ta’ l-ibliet u l-pajjiżi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qafas regolatorju għandu jikkunsidra wkoll il-bżonn li timtela d-differenza reġjonali fl-
iżvilupp bil-għan li jiżdiedu l-innovazzjoni u l-investiment fir-reġjuni kollha ta’ l-UE.

Emenda 115
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-opinjonijiet ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-partijiet involuti 
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fl-industrija għandhom jiġu kkunsidrati 
mill-Kummissjoni meta tieħu deċiżjonijiet 
skond din id-Direttiva permezz ta’ l-użu 
ta’ konsultazzjoni effettiva biex tiżgura t-
trasparenza u l-proporzjonalità. Il-
Kummissjoni għandha toħroġ dokumenti 
dettaljati għall-konsultazzjoni, li fihom 
tispjega l-korsijiet ta’ azzjoni differenti li 
jkunu qegħdin jiġu kkunsidrati, u l-
partijiet interessati għandhom jingħataw 
żmien raġjonevoli sabiex jikkummentaw. 
Wara li tkun ikkunsidrat il-kummenti, il-
Kummissjoni għandha tagħti raġunijiet 
għad-deċiżjoni li jkunu ttieħdu fi stqarrija 
wara l-konsultazzjoni rilevanti, inkluż 
deskrizzjoni ta’ kif ġew ikkunsidrati dawk 
l-opinjonijiet. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-opinjonijiet ta’ l-NRAs u tal-partijiet interessati ta’ l-industrija jiġu 
kkunsidrati fid-deċiżjonijiet fil-livell tal-Komunità, liema deċiżjonijiet għandhom ikunu 
trasparenti u proporzjonati mar-riżultat li jrid jinkiseb. Biex dan iseħħ, hemm bżonn ta’ 
konsultazzjoni sħiħa u effettiva ma’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u mal-partijiet 
involuti ta’ l-industrija. 

Ir-referenza għall-Kummissjoni tista’ tiġi sostitwita b’ERG, ara l-ġustifikazzjoni għall-emendi 
għall-Premessa (3).

Emenda 116
Fiona Hall

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-għan huwa li jitnaqqsu r-regoli 
speċifiċi għas-settur ex ante b’mod 
progressiv waqt li tiżviluppa l-
kompetizzjoni fis-swieq u, fl-aħħar mill-
aħħar, sabiex il-komunikazzjonijiet 
elettroniċi jkunu regolati bil-liġi tal-
kompetizzjoni biss. Jista’ jkun il-każ li l-
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kompetizzjoni tiżviluppa b’rati differenti fi 
swieq differenti u f’oqsma differenti fi 
ħdan l-Istati Membri. Sabiex ikun żgurat 
li r-regolamentazzjoni tkun proporzjonali 
u adattata għall-kundizzjonijiet 
kompetittivi varji, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom ikunu kapaċi li (a) 
jiddefinixxu s-swieq fuq bażi sub-
nazzjonali u/jew (b) ineħħu l-obbligi 
regolatorji fis-swieq u/jew zoni ġeografiċi 
fejn hemm kompetizzjoni effettiva fl-
infrastruttura, anke jekk mhumiex definiti 
bħala swieq separati.  L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom ikunu 
kapaċi wkoll li jitolbu li jkunu skambjati 
komponenti tan-netwerk u faċilitajiet 
assoċjati sabiex jiffaċilitaw it-twaqqif ta’ 
netwerks, inkluż it-tnedija ta’ netwerks ta’ 
aċċess tal-fibre optic.  

Or. en

Emenda 117
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Ir-regoli ex-ante speċifiċi għas-
settur kienu introdotti biex jaqdu t-
tranżizzjoni minn monopolji preċedenti  
għal swieq kompetittivi għan-netwerks u 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi. 
F’perjodu fejn dawk preżentement fil-
poter kienu jikkontrollaw l-aċċess għan-
netwerks monopolistiċi, ir-
regolamentazzjoni ex-ante kienet 
ġustifikata sakemm il-problemi ma 
setgħux jissolvew bil-liġi tal-kompetizzjoni 
waħidha. Iżda bl-investiment f’netwerks 
ġodda – netwerks tal-cable u netwerks tal-
ġenerazzjoni li jmiss – il-bżonn tar-
regolamentazzjoni ex-ante jkun inqas 
ġustifikat. Meta dawk li jfittxu aċċess 
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ikollhom l-għażla bejn żewġ netwerks ta’ 
aċċess jew aktar, ir-regolamentazzjoni ex-
ante ma tkunx aktar ġustifikata. Dan il-
kunċett ta’ tneħħija m’għandux jiffoka 
aktar fuq kompetizzjoni effettiva fi swieq 
downstream tas-servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettronika iżda fuq l-
eżistenza ta’ kompetizzjoni fuq l-
infrastruttura (test ta’ l-infastruttura). 
Jekk skond dan it-test tkun teżisti 
kompetizzjoni fuq l-infrastruttura, ir-
regolamentazzjoni ex-ante speċifika għas-
settur m’għandhiex titkompla u għandha 
tapplika biss il-liġi tal-kompetizzjoni 
Komunitarja u nazzjonali mingħajr ma 
jsir rikors għat-test tat-tliet kriterji, li 
jiffoka fuq il-kompetizzjoni fis-swieq 
downstream u fuq l-għażla bejn 
regolamentazzjoni ex-ante u l-liġi tal-
kompetizzjoni. It-test ta’ l-infrastruttura 
m’għandux japplika biss għas-swieq 
nazzjonali iżda wkoll għal swieq sub-
nazzjonali f’dawk iz-zoni ġeografiċi fejn  
il-kompetizzjoni nazzjonali tista’ tkun 
vijabbli. L-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali għandhom jiddefinixxu tali 
swieq ġeografiċi sub-nazzjonali u 
jikkunsidraw il-vijabilità ekonomika tal-
kompetizzjoni tan-netwerk. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-karattru tranżitorju tar-regolamentazzjoni ex-ante speċifika għas-settur kif sar 
qbil fuqu mill-bidu, it-tneħħija attwali mxiet bil-mod u b’mod kawt ħafna. Fid-dawl ta’ sfidi 
ġodda minn potenzjali ta’ netwerks ta’ aċċess ta’ ġenerazzjoni ġdida, il-kunċett tat-tneħħija 
irid jerġa’ jiġi immudellat.Fejn teżisti kompetizzjoni ta’ l-anqas bejn żewġ alternattivi ta’ 
netwerks ta’ aċċess – j’Alla din tkun fuq il-livell nazzjonali jew sub-nazzjonali/reġjonali –
m’hemmx aktar bżonn tar-regolamentazzjoni ex-ante speċifika għas-settur.
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Emenda 118
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 10 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) Filwaqt li r-reġim ta’ aċċess attwali 
għan-netwerks antiki eżistenti iffoka fuq 
it-tranżizzjoni minn swieq downstream 
monopolistiċi għal swieq b’kompetizzjoni 
effettiva, u fuq skala inqas, fuq il-
promozzjoni ta’ kompetizzjoni bbażata fuq 
l-infrastruttura, hemm bżonn ta’ reġim 
ġdid ta’ aċċess għal netwerks tal-
ġenerazzjoni li jmiss (netwerks-NGA). 
Tali netwerks isiru biss jekk l-investituri 
huma lesti li jidħlu għal investimenti 
riskjużi. Riskji għal investimenti bħal 
dawn joħorġu mill-fatt li m’hemmx 
ċertezza dwar il-preferenzi tal-
konsumaturi u kemm huma lesti li jħallsu 
prezzijiet ogħla għal prodotti innovattivi 
ġodda. Barra dan, ir-reġim ta’ aċċess 
għan-netwerks-NGA (NNAR) għandu 
impatt fuq dak ir-riskju wkoll. Għalhekk 
irid jiġi introdott reġim ta’ aċċess ġdid 
għan-netwerks-NGA (NNAR), li jipprovdi 
inċentivi għall-investiment f’netwerks 
ġodda. L-ambjent regolatorju ġdid għal 
dawn in-netwerks irid ikun prevedibbli u 
sostenibbli. Dan għandu jippromwovi l-
kompetizzjoni fl-infrastruttura, jippermetti 
vantaġġi kompetittivi li jittieħdu mill-
investiment fl-infrastruttura u jippermetti 
opzjonijiet ta’ aċċess għal dawk li jfitttxu 
aċċess u permezz t’hekk, jiżdiedu l-
għażliet u jitjiebu s-servizzi għall-
konsumaturi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġim ta’ aċċess żviluppat għall-aċċess għan-netwerks antiki eżistenti – jekk ikunu trasferiti 
mingħajr modifikazzjoni għall-aċċess għan-netwerks-NGA – irażżan l-inċentivi għall-
investiment f’dawn in-netwerks il-ġodda. Għalhekk, reġim ġdid ta’ aċċess għan-netwerks-
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NGA għandu jagħti opportunitajiet ta’ aċċess b’mod li l-inċentivi għall-investiment ma jiġux 
affettwati. Dawk li qed ifittxu aċċess ikollhom jagħżlu bejn opzjonijiet ta’ qsim tar-riskju u 
opzjonijiet bi primjums speċifiċi għar-riskju.

Emenda 119
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-mekkaniżmu Komunitarju li 
jippermetti lill-Kummissjoni titlob lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali li jirtiraw 
miżuri ppjanati rigward id-definizzjoni tas-
suq u l-ħatra ta’ l-operaturi li jkollhom 
poter sinifikanti fis-suq ikkontribwixxa 
b'mod sinifikanti lejn strateġija konsistenti 
biex jiġu identifikati ċ-ċirkostanzi li fihom 
tista' tiġi applikata regolamentazzjoni ex-
ante u l-operaturi huma suġġetti għal tali 
regolamentazzjoni. Madankollu, ma jeżisti 
l-ebda mekkaniżmu ekwivalenti għar-
rimedji li għandhom jiġu applikati. Il-
monitoraġġ tas-suq mill-Kummissjoni, u 
b'mod partikolari, l-esperjenza tal–
proċedura skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva 
ta’ Qafas, urew li inkonsistenzi fil-mod kif 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
japplikaw ir-rimedji, anki taħt 
kundizzjonijiet simili tas-suq, jolqtu hażin 
lis-suq intern tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, ma jiżgurawx kundizzjonijiet 
indaqs fost l-operaturi stabbiliti fi Stati 
Membri differenti, u jfixklu l-benefiċċji li 
jieħu l-konsumatur mill-kompetizzjoni u 
servizzi transkonfinali. Il-Kummissjoni 
għandhom jingħatawlha aktar setgħat 
biex titlob lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jirtiraw abbozzi ta’ miżuri 
rigward ir-rimedji magħżula mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Sabiex 
tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti tal-
qafas regolatorju fil-Komunità, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta ma' l-

(11) Il-mekkaniżmu Komunitarju li 
jippermetti lill-Kummissjoni titlob lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali li jirtiraw 
miżuri ppjanati rigward id-definizzjoni tas-
suq u l-ħatra ta’ l-operaturi li jkollhom 
poter sinifikanti fis-suq ikkontribwixxa 
b'mod sinifikanti lejn strateġija konsistenti 
biex jiġu identifikati ċ-ċirkostanzi li fihom 
tista' tiġi applikata regolamentazzjoni ex-
ante u l-operaturi huma suġġetti għal tali 
regolamentazzjoni.
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Awtorità qabel ma tieħu d-deċiżjoni 
tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-poteri lill-Kummissjoni fir-rigward tar-rimedji hija mġebbda wisq.

Emenda 120
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Is-swieq nazzjonali ta’ 
komunikazzjoni sejrin ikomplu jkunu 
differenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea; il-
kompetenzi u l-għarfien ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u BERT huma 
essenzjali fil-bini ta’ ekosistema 
kompetittiva fl-Ewropa fis-swieq u s-
servizzi tal-komunikazzjoni filwaqt li jkun 
hemm fehim tad-differenzi nazzjonali u 
reġjonali u filwaqt li jiġu rispettati r-
rekwiżiti ta’ sussidjarjetà;

Or. en

Emenda 121
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Bl-istess mod, billi jeħtieġ li jiġi evitat 
vakwu regolatorju f'settur li jimxi b'pass 
mgħaġġel, jekk l-adozzjoni ta' abbozz ta' 
miżura li tkun ġiet innotifikata mill-ġdid 
xorta toħloq xkiel għas-suq komuni jew 
tkun inkompatibbli mal-liġi Komunitarja, 

(13) Ir-reviżjoni għandha tirrifletti l-
analiżi ekonomika tas-suq ibbażata fuq il-
metodoloġija tal-liġi tal-kompetizzjoni. L-
għan huwa li titnaqqas b’mod progressiv 
ir-regolamentazzjoni ex-ante speċifika 
għas-suq waqt li tiżviluppa l-
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il-Kummissjoni, wara li tkun ikkonsultat 
ma' l-Awtorità, għandu jkollha s-setgħa li 
titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata li timponi rimedju speċifiku 
f'perjodu ta' żmien speċifikat.

kompetizzjoni fis-suq. Madankollu, r-
regolamentazzjoni ex-ante tista’ tibqa’ 
meħtieġa minħabba ostakli ġodda għad-
dħul li jitfaċċaw minħabba l-iżvilupp 
teknoloġiku. Jista’ jkun ukoll il-każ li l-
kompetizzjoni tiżviluppa b’rata differenti 
f’partijiet differenti tas-suq u f’zoni  
differenti fi ħdan l-Istati Membri. Sabiex 
ikun żgurat li r-regolamentazzjoni tkun 
proporzjonata u adattata għall-
kundizzjonijiet kompetittivi differenti, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ineħħu l-obbligi regolatorji 
f’dawk is-swieq u/jew zoni ġeografiċi, 
anke jekk mhumiex definiti bħala swieq 
separati, fejn hemm kompetizzjoni fl-
infrastruttura, jew fejn ikun mistenni li 
jkun hemm kompetizzjoni. Sabiex jiġi 
żgurat li l-parteċipanti fis-suq jiġu trattati 
b’mod ġust u ugwali fl-Istati Membri 
differenti, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni ma’ BERT għandha 
tiżgura l-applikazzjoni konsistenti u 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u awtoritajiet nazzjonali fdati 
bl-implimentazzjoni tal-liġi tal-
kompetizzjoni, fejn jixraq, għandhom 
jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom sabiex 
jiġi żgurat li jkun applikat l-aktar rimedju 
xieraq. Il-Komunità u l-Istati Membri 
tagħha daħlu għal impenji dwar l-
interkonnessjoni tan-netwerks tat-
telekomunikazzjonijiet fil-kuntest tal-
ftehim ta’  l-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ dwar it-telekomunikazzjonijiet 
bażiċi u dawn l-impenji jridu jiġu 
rispettati wkoll. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa titratta problemi speċifiċi ta’ veloċitajiet differenti ta’ l-iżviluppi tas-swieq 
fuq il-livell nazzjonali u reġjonali. Sabiex jiġi żgurat approċċ armonizzat u konsistenti fid-
diversi Stati Membri, qiegħed jiġi introdott mekkaniżmu li jipprovdi għall-kooperazzjoni ta’ l-
Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali, l-Awtoritajiet Nazzjonali dwar il-Kompetizzjoni, il-
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Kummissjoni u BERT.  Barra minn hekk, l-impenji vis-à-vis l-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ iridu jiġu kkunsidrati.

Emenda 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Istati Membri għandhom iħeġġu 
lill-partijiet interessati sabiex jidħlu fi 
ftehim ta’ kooperazzjoni li jippermettu li 
s-servizzi online jimxu sewwa u biex 
jimxu lejn livell għoli ta’ fiduċja ta’ l-
utent. B’mod partikolari, il-fornituri ta’
netwerk u/jew servizz ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi u partijiet 
interessati oħra għandhom jiġu mħeġġa 
jaħdmu flimkien biex jippromwovu l-
kontenut legali u jipproteġu l-kontenut 
online. Kooperazzjoni ta’ dan it-tip, li 
testendi lil hinn mill-qafas regolatorju 
mingħajr ma tpoġġih f’riskju, tista’ tieħu 
l-forma prattika ta’, per eżempju kodiċijiet 
ta’ kondotta mfasslin, wara li jkunu ġew 
innegozjati u approvati fost il-partijiet 
konċernati. Fi prinċipju, diġà hemm 
ipprovvdut għal tali kodiċijiet f’diversi 
strumenti Komunitarji, inkluż per 
eżempju d-Direttiva dwar il-kummerċ 
elettroniku (Direttiva 2000/31/KE, 
Artikolu 16), id-Direttiva dwar l-infurzar 
tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali 
(Direttiva 2004/48/KE, Artikolu 17), u d-
Direttiva dwar il-protezzjoni tad-dejta 
personali (Direttiva 95/46/KE, Artikolu 
27). Kooperazzjoni fuq dawn il-linji bejn 
il-partijiet interessati hija essenzjali 
sabiex ikun promoss il-kontenut online, u 
b’mod partikolari l-kontenut kulturali 
Ewropew, u sabiex jitqanqal il-potenzjal 
tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni.  

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din il-premessa tisħaq fuq il-bżonn li tkun imħeġġa l-kooperazzjoni kostruttiva fost il-partijiet 
interessati bil-għan li jkun promoss il-kontenut online u jitqanqal il-potenzjal tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni.

Emenda 123
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Fejn l-utenti finali, irrispettivament 
mit-tip jew l-iskala, jiżviluppaw jew jixtru 
softwer, softwer imdaħħal f’apparat 
ħardwer jew f’ħardwer tradizzjonali; u 
jużaw dan biex jittrasferixxu vuċi 
mingħajr ebda intervent ta’ fornitur 
estern ta’ servizzi tal-vuċi biex iwettaq 
komunikazzjonijiet bil-vuċi fi ħdan 
intrapriża/amministrazzjoni pubblika, fi 
ħdan grupp magħluq ta’ utenti jew fl-
isfera pubblika, ma’ xi ħadd ieħor li 
miegħu, is-softwer jew il-ħardwer 
jippermetti komunikazzjoni bil-vuċi; 
allura l-utenti finali jipprovdu huma stess 
il-komunikazzjonijiet tagħhom bil-vuċi, u 
ma jsir l-ebda għoti ta’ servizz ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi. Dan ikun 
il-każ anke jekk: 
intrapriża/amministrazzjoni pubblika 
tipprovdi hija stess mezz wieħed jew aktar 
biex tasal għan-netwerks tradizzjonali tal-
vuċi, jew utenti finali, inkluż individwi 
jużaw l-Internet sabiex jilħqu wieħed lill-
ieħor. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tiċċara li l-Artikolu 2c) tad-Direttiva Kwadra ta’ l-UE 2002/21/KE teskludi provvediment 
intern ta’ servizzi u li l-VoIP ipprovdut internament, per eżempju minn impriża kummerċjali 
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għall-għanijiet tagħha mingħajr ma tuża fornitur għas-servizz, mhuwiex Servizz ta’ 
Komunikazzjoni Elettronika.

Emenda 124
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-frekwenzi tar-radju għandhom 
jitqiesu bħala riżorsa pubblika skarsa ta’ 
valur importanti kemm pubbliku kif ukoll 
fis-suq. Huwa fl-interess pubbliku li l-
ġestjoni ta’ l-ispettru tar-radju tkun 
effiċjenti u effettiva kemm jista’ jkun mill-
perspettiva ekonomika, soċjali u 
ambjentali, u li l-ostakli għall-użu effiċjenti 
tagħha jitneħħew b’mod progressiv.

(16) Il-frekwenzi tar-radju huma proprjetà 
ta’ l-Istati Membri. Hija fi ħdan il-
kompetenza ta’ l-Istati Membri li tiġi 
żgurata l-ġestjoni tal-frekwenzi tar-radju.  
Dawn għandhom jitqiesu bħala riżorsa 
pubblika skarsa ta’ valur importanti kemm 
pubbliku kif ukoll ekonomiku. Huwa fl-
interess pubbliku li l-ġestjoni ta’ l-ispettru 
tar-radju tkun effiċjenti u effettiva kemm 
jista’ jkun mill-perspettiva soċjali, 
kulturali, ekonomika u ambjentali, u li l-
ostakli għall-użu effiċjenti tagħha 
jitneħħew b’mod gradwali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda dubju li l-ispettru tar-radju huwa riżorsa skarsa. Dawn għandhom 
jappartjenu għall-Istati Membri. Għalhekk għandhom jiġu kkunsidrati kemm il-valur 
ekonomiku tiegħu kif ukoll dak soċjali u b’mod ibbilanċjat sabiex jiġi ġestit b’mod effiċjenti.

Emenda 125
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-frekwenzi tar-radju għandhom 
jitqiesu bħala riżorsa pubblika skarsa ta’ 
valur importanti kemm pubbliku kif ukoll 

(16) Il-frekwenzi tar-radju huma proprjetà 
ta’ l-Istati Membri. Dawn għandhom 
jitqiesu bħala riżorsa pubblika skarsa ta’ 
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fis-suq. Huwa fl-interess pubbliku li l-
ġestjoni ta’ l-ispettru tar-radju tkun 
effiċjenti u effettiva kemm jista’ jkun mill-
perspettiva ekonomika, soċjali u 
ambjentali, u li l-ostakli għall-użu effiċjenti 
tagħha jitneħħew b’mod progressiv.

valur importanti kemm pubbliku kif ukoll 
ekonomiku. Huwa fl-interess pubbliku li l-
ġestjoni ta’ l-ispettru tar-radju tkun 
effiċjenti u effettiva kemm jista’ jkun mill-
perspettiva soċjali, kulturali, ekonomika u 
ambjentali, u li l-ostakli għall-użu effiċjenti 
tagħha jitneħħew b’mod gradwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda dubju li l-ispettru tar-radju huwa riżorsa skarsa. Ir-responsabbiltà oriġinali 
ta’ l-Istati Membri għall-ispettru tar-radju għandha tiġi ċċarata.

Emenda 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-frekwenzi tar-radju għandhom 
jitqiesu bħala riżorsa pubblika skarsa ta’ 
valur importanti kemm pubbliku kif ukoll 
fis-suq. Huwa fl-interess pubbliku li l-
ġestjoni ta’ l-ispettru tar-radju tkun 
effiċjenti u effettiva kemm jista’ jkun mill-
perspettiva ekonomika, soċjali u 
ambjentali, u li l-ostakli għall-użu effiċjenti 
tagħha jitneħħew b’mod progressiv.

(16) Il-frekwenzi tar-radju huma proprjetà 
ta’ l-Istati Membri. Dawn għandhom 
jitqiesu bħala riżorsa pubblika skarsa ta’ 
valur importanti kemm pubbliku kif ukoll 
ekonomiku. Huwa fl-interess pubbliku li l-
ġestjoni ta’ l-ispettru tar-radju tkun 
effiċjenti u effettiva kemm jista’ jkun mill-
perspettiva soċjali, kulturali, ekonomika u 
ambjentali, u li l-ostakli għall-użu effiċjenti 
tagħha jitneħħew b’mod gradwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda dubju li l-ispettru tar-radju huwa riżorsa skarsa. Ir-responsabbiltà oriġinali 
ta’ l-Istati Membri għall-ispettru tar-radju għandha tiġi ċċarata.
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Emenda 127
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-frekwenzi tar-radju għandhom 
jitqiesu bħala riżorsa pubblika skarsa ta’ 
valur importanti kemm pubbliku kif ukoll 
fis-suq. Huwa fl-interess pubbliku li l-
ġestjoni ta’ l-ispettru tar-radju tkun 
effiċjenti u effettiva kemm jista’ jkun mill-
perspettiva ekonomika, soċjali u 
ambjentali, u li l-ostakli għall-użu effiċjenti 
tagħha jitneħħew b’mod progressiv.

(16) Il-frekwenzi tar-radju għandhom 
jitqiesu bħala riżorsa pubblika skarsa ta’ 
valur importanti kemm pubbliku kif ukoll 
fis-suq. Huwa fl-interess pubbliku li l-
ġestjoni ta’ l-ispettru tar-radju tkun 
effiċjenti u effettiva kemm jista’ jkun mill-
perspettiva ekonomika, soċjali u 
ambjentali, u li jiġu kkunsidrati l-għanijiet 
kulturali u l-għanijiet tal-pluraliżmu tal-
mezzi ta’ komunikazzjoni u li l-ostakli 
għall-użu effiċjenti tagħha jitneħħew 
b’mod progressiv.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun  żgurat li l-ġestjoni ta’ l-ispettru tar-radju tibqa’ tikkunsidra l-aspetti kulturali u 
tal-pluraliżmu tal-mezzi ta’ komunikazzjoni.

Emenda 128
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-frekwenzi tar-radju għandhom 
ikunu ġestiti b'mod li tiġi evitata l-
interferenza li tagħmel il-ħsara. Dan il-
kunċett bażiku ta’ l-interferenza ta’ ħsara 
għandu għalhekk ikun iddefinit kif jixraq 
biex ikun żgurat li l-intervent regolatorju 
jasal biss sa fejn ikun meħtieġ biex tkun 
evitata din l-interferenza. 

(17) Il-frekwenzi tar-radju għandhom 
ikunu ġestiti b'mod li tiġi evitata l-
interferenza li tagħmel il-ħsara. Dan il-
kunċett bażiku ta’ l-interferenza ta’ ħsara 
għandu għalhekk ikun iddefinit kif jixraq 
billi jiġu kkunsidrati l-pjanijiet għall-
allokazzjoni ta’ frekwenzi eżistenti li jkun 
sar qbil fuqhom fuq livell internazzjonali 
jew reġjonali biex ikun żgurat li l-intervent 
regolatorju jasal biss sa fejn ikun meħtieġ 
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biex tkun evitata din l-interferenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija konformi ma’ l-Artikolu 2(s) tad-Direttiva 2002/21/KE. Il-problemi ta’ l-
interferenza li tagħmel il-ħsara huma waħda mir-raġunijiet għall-bżonn ta’ pjanijiet għall-
allokazzjoni ta’ frekwenzi nazzjonali, internazzjonali jew  reġjonali. Billi l-frekwenzi mhumiex 
limitati għal zoni ġeografiċi, u jaqsmu l-fruntieri ta’ l-UE, iridu jiġu rispettati l-ftehimiet 
internazzjonali u reġjonali vinkolattivi sabiex l-interferenza tiġi evitata jew imtaffa.

Emenda 129
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Għalkemm il-ġestjoni ta’ l-ispettru 
tar-radju jibqa’ fi ħdan il-kompetenzi ta’ 
l-Istati Membri, il-koordinazzjoni fil-livell 
Komunitarju tista’ tiżgura li l-utenti ta’ l-
ispettru jieħdu l-benefiċċji kollha tas-suq 
intern u li l-interessi ta’ l-UE jistgħu 
jkunu protetti b’mod effettiv madwar id-
dinja 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Approċċ ta’ koordinazzjoni ta’ l-UE għal spettru jista’, waqt li jirrispetta s-sussidjarjetà, 
jippermetti ekonomiji ta’ skala sinifikanti u l-multiplikazzjoni tal-valur.
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Emenda 130
Gunnar Hökmark

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Għalkemm il-ġestjoni ta’ spettru 
tibqa’ fi ħdan il-kompetenzi ta’ l-Istati 
Membri, il-koordinazzjoni u, fejn hu 
xieraq, l-armonizzazzjoni fil-livell 
Komunitarju jistgħu jgħinu biex jiġi 
żgurat li l-utenti ta’ l-ispettru jieħdu l-
benefiċċji kollha tas-suq intern u li l-
interessi ta’ l-UE jkunu jistgħu jiġu 
protetti b’mod effettiv madwar id-dinja. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni fil-livell ta’ l-UE tista’ tkun ta’ għajnuna iżda m’hijiex l-uniku mezz ta’ kif 
jinkisbu l-benefiċċji kollha tas-suq intern u kif jiġi żgurat li l-interessi ta’ l-UE jkunu protetti 
b’mod effettiv madwar id-dinja..

Emenda 131
Mary Honeyball

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Għalkemm il-ġestjoni ta’ l-ispettru 
tibqa’ fi ħdan il-kompetenzi ta’ l-Istati 
Membri, il-koordinazzjoni u, fejn hu 
xieraq l-armonizzazzjoni fil-livell 
Komunitarju jistgħu jgħinu biex jiġi 
żgurat li l-utenti ta’ l-ispettru jieħdu l-
benefiċċji kollha tas-suq intern u li l-
interessi ta’ l-UE jkunu jistgħu jiġu 
protetti b’mod effettiv madwar id-dinja. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni fil-livell tal-Komunità tista’ tkun ta’ għajnuna. Madankollu, metodi oħra 
bħall-innovazzjoni teknoloġika, jistgħu jgħinu wkoll biex jiġu ġġenerati benefiċċji għas-suq 
intern.

Emenda 132
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Jirrakkomanda li fl-2010 jsir 
summit dwar l-ispettru mmexxi mill-Istati 
Membri, li jinkludi lill-Parlament 
Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-
partijiet interessati kollha. L-eżitu ta’ dan 
is-summit għandu jkun li tinkiseb 
kjarifika fl-oqsma segwenti: 
a) aktar konsistenza fil-politiki Ewropej 
dwar l-ispettru b’mod ġenerali; 
b) il-ftuħ ta’ l-ispettru għal servizzi ġodda 
ta’ komunikazzjoni ladarba tkun seħħet 
il-bidla għad-diġitali; 
c) kjarifika fir-rigward tad-diffikultajiet 
f’setturi speċifiċi jew għall- bandwith tal-
frekwenza speċifika waqt il-perjodu tal-
bidla. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi jidher diffiċli li jinstab ftehim komuni bejn il-partijiet interessati kollha, summit fl-2010 
jista’ jkun iż-żmien ideali biex jinbena konsensus; 
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Emenda 133
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-flessibilità fil-ġestjoni ta’ l-ispettru 
tar-radju u l-aċċess għall-ispettru tar-radju 
għandhom jiżdiedu permezz ta’ 
awtorizzazzjonijiet newtrali fir-rigward tat-
teknoloġija u s-servizz, sabiex l-utenti ta’ l-
ispettru tar-radju jkunu jistgħu jagħżlu l-
aqwa teknoloġiji u servizzi li jridu 
japplikaw f'medda tal-frekwenzi (minn 
hawn 'il quddiem imsemmijin "il-prinċipji 
tan-newtralità tat-teknoloġija u tas-
servizz"). Id-determinazzjoni 
amministrattiva tat-teknoloġiji u s-servizzi 
għandha ssir l-eċċezzjoni u għandha tkun 
iġġustifikata b’mod ċar u soġġetta għal 
reviżjoni perjodika.

(20) Il-flessibilità fil-ġestjoni ta’ l-ispettru 
tar-radju u l-aċċess għall-ispettru tar-radju 
għandhom jiżdiedu permezz ta’ 
awtorizzazzjonijiet newtrali fir-rigward tat-
teknoloġija u s-servizz, sabiex l-utenti ta’ l-
ispettru tar-radju jkunu jistgħu jagħżlu l-
aqwa teknoloġiji u servizzi li jridu 
japplikaw f’faxex ta’ frekwenzi 
disponibbli għal servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettronika kif identifikati 
fit-tabelli ta’ l-allokazzjoni tal-frekwenzi 
nazzjonali u fir-regolamenti dwar ir-
Radju ta’ l-ITU (minn hawn 'il quddiem 
imsemmijin "il-prinċipji tan-newtralità tat-
teknoloġija u tas-servizz"). Id-
determinazzjoni amministrattiva tat-
teknoloġiji u s-servizzi għandha tapplika 
meta l-objettivi ta’ interess ġenerali huma 
f’riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija neċessarja sabiex tiġi żgurata l-konsistenza legali mad-definizzjoni ta’ newtralità tas-
servizz fl-Artikolu 9 tad-Direttiva ta’ Qafas u għall-ġestjoni tal-frekwenza kkoordinata fuq 
livell internazzjonali.

Emenda 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-flessibilità fil-ġestjoni ta’ l-ispettru 
tar-radju u l-aċċess għall-ispettru tar-radju 

(20) Il-flessibilità fil-ġestjoni ta’ l-ispettru 
tar-radju u l-aċċess għall-ispettru tar-radju 
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għandhom jiżdiedu permezz ta’ 
awtorizzazzjonijiet newtrali fir-rigward tat-
teknoloġija u s-servizz, sabiex l-utenti ta’ l-
ispettru tar-radju jkunu jistgħu jagħżlu l-
aqwa teknoloġiji u servizzi li jridu 
japplikaw f'medda tal-frekwenzi (minn 
hawn 'il quddiem imsemmijin "il-prinċipji 
tan-newtralità tat-teknoloġija u tas-
servizz"). Id-determinazzjoni 
amministrattiva tat-teknoloġiji u s-servizzi 
għandha ssir l-eċċezzjoni u għandha tkun 
iġġustifikata b’mod ċar u soġġetta għal 
reviżjoni perjodika.

għandhom jiżdiedu permezz ta’ 
awtorizzazzjonijiet newtrali fir-rigward tat-
teknoloġija u s-servizz, sabiex l-utenti ta’ l-
ispettru tar-radju jkunu jistgħu jagħżlu l-
aqwa teknoloġiji u servizzi li jridu 
japplikaw f'faxex tal-frekwenzi disponibbli 
għal servizzi ta’ komunikazzjoni 
elettronika kif identifikata fit-tabelli ta’ l-
allokazzjoni ta’ frekwenzi nazzjonali u fir-
regolamenti dwar ir-Radju ta’ l-ITU 
(minn hawn 'il quddiem imsemmijin "il-
prinċipji tan-newtralità tat-teknoloġija u 
tas-servizz"). Id-determinazzjoni 
amministrattiva tat-teknoloġiji u s-servizzi 
għandha ssir l-eċċezzjoni u għandha
tapplika meta l-objettivi ġenerali huma 
f’riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Neċessarja sabiex tiġi żgurata l-konsistenza legali mad-definizzjoni ta’ newtralità tas-servizz.

Emenda 135
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tat-teknoloġika għandhom ikunu 
limitati u ġġustifikati mill-ħtieġa li tkun 
evitata l-interferenza li tagħmel ħsara, per 
eżempju billi jkunu imposti masks għall-
emissjoni ta’ l-ispettru tar-radju u livelli ta’ 
enerġija, jew biex tkun żgurata l-
protezzjoni tas-saħħa pubblika billi jkun 
hemm limitu għal kemm il-pubbliku 
jesponi ruħu għall-kampijiet 
elettromanjetiċi, jew billi jkun żgurat l-użu 
komuni b’mod xieraq ta’ l-ispettru tar-
radju, b’mod partikulari meta l-użu 

(21) L-eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tat-teknoloġika għandhom ikunu 
limitati u ġġustifikati mill-ħtieġa li tkun 
evitata l-interferenza li tagħmel ħsara, per 
eżempju billi jkunu imposti masks għall-
emissjoni ta’ l-ispettru tar-radju u livelli ta’ 
enerġija, jew biex tkun żgurata l-
protezzjoni tas-saħħa pubblika billi jkun 
hemm limitu għal kemm il-pubbliku 
jesponi ruħu għall-kampijiet 
elettromanjetiċi.
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tiegħu jkun soġġett biss għall-
awtorizzazzjonijiet ġenerali, jew meta tkun 
meħtieġa b’mod strett il- konformità ma’ 
eċċezzjoni għall-prinċipju tan-newtralità 
tas-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett tan-newtralità tat-teknoloġija jista’ jwassal għall-użu ta’ teknoloġija terrestri, 
b’mod partikolari teknoloġija mobbli, f’faxex użati għas-servizzi tas-satellita. Tali użu jista’ 
jinterferixxi b’mod eċċessiv u jaffettwa ħażin is-servizzi tas-satellita, jipperikola servizzi 
eżistenti u jdgħajjef il-prospetti għal użu futur u għal investiment fil-futur fl-industrija tas-
satellita Ewropea.  

Biex jiġi żgurat li l-użu terrestri ma jiħux prijorità fuq jew jinterferixxi bla bżonn ma’ użu tas-
satellita, hemm bżonn ta’ dipendenza kontinwa fuq regolamentazzjoni teknika effiċjenti, ħruġ 
ta’ liċenzji orjentat lejn it-teknoloġija u derogi objettivi mhux diskriminatorji.

Emenda 136
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tat-teknoloġika għandhom ikunu 
limitati u ġġustifikati mill-ħtieġa li tkun 
evitata l-interferenza li tagħmel ħsara, per 
eżempju billi jkunu imposti masks għall-
emissjoni ta’ l-ispettru tar-radju u livelli ta’ 
enerġija, jew biex tkun żgurata l-
protezzjoni tas-saħħa pubblika billi jkun 
hemm limitu għal kemm il-pubbliku 
jesponi ruħu għall-kampijiet 
elettromanjetiċi, jew billi jkun żgurat l-użu 
komuni b’mod xieraq ta’ l-ispettru tar-
radju, b’mod partikulari meta l-użu tiegħu 
jkun soġġett biss għall-awtorizzazzjonijiet 
ġenerali, jew meta tkun meħtieġa b’mod 
strett il- konformità ma’ eċċezzjoni għall-
prinċipju tan-newtralità tas-servizz.

(21) Ir-restrizzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tat-teknoloġika għandhom ikunu
xierqa u ġġustifikati mill-ħtieġa li tkun 
evitata l-interferenza li tagħmel ħsara, per 
eżempju billi jkunu imposti masks għall-
emissjoni ta’ l-ispettru tar-radju u livelli ta’ 
enerġija, jew biex tkun żgurata l-
protezzjoni tas-saħħa pubblika billi jkun 
hemm limitu għal kemm il-pubbliku 
jesponi ruħu għall-kampijiet 
elettromanjetiċi, jew billi jkun żgurat l-użu 
komuni b’mod xieraq ta’ l-ispettru tar-
radju, b’mod partikulari meta l-użu tiegħu 
jkun soġġett biss għall-awtorizzazzjonijiet 
ġenerali, jew biex ikun hemm konformità 
ma’ għanijiet ta’ interess ġenerali 
f’konformità mal-liġi tal-Komunità.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Tkun żgurata koerenza mat-test tad-direttiva li – għan-newtralità tat-teknoloġija – tirreferi 
għal “restrizzjonijiet” u mhux għal “eċċezzjonijiet”. Ir-restrizzjonijiet m’għandhomx ikunu 
limitati għall-eċċezzjoni għall-prinċipju tan-newtralità tas-servizz iżda jridu jkunu konformi 
mal-miri ta’ interess ġenerali.

Emenda 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tat-teknoloġika għandhom ikunu 
limitati u ġġustifikati mill-ħtieġa li tkun 
evitata l-interferenza li tagħmel ħsara, per 
eżempju billi jkunu imposti masks għall-
emissjoni ta’ l-ispettru tar-radju u livelli ta’ 
enerġija, jew biex tkun żgurata l-
protezzjoni tas-saħħa pubblika billi jkun 
hemm limitu għal kemm il-pubbliku 
jesponi ruħu għall-kampijiet 
elettromanjetiċi, jew billi jkun żgurat l-użu 
komuni b’mod xieraq ta’ l-ispettru tar-
radju, b’mod partikulari meta l-użu tiegħu 
jkun soġġett biss għall-awtorizzazzjonijiet 
ġenerali, jew meta tkun meħtieġa b’mod 
strett il- konformità ma’ eċċezzjoni għall-
prinċipju tan-newtralità tas-servizz.

(21) Ir-restrizzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tat-teknoloġika għandhom ikunu
xierqa u ġġustifikati mill-ħtieġa li tkun 
evitata l-interferenza li tagħmel ħsara, per 
eżempju billi jkunu imposti masks għall-
emissjoni ta’ l-ispettru tar-radju u livelli ta’ 
enerġija, jew biex tkun żgurata l-
protezzjoni tas-saħħa pubblika billi jkun 
hemm limitu għal kemm il-pubbliku 
jesponi ruħu għall-kampijiet 
elettromanjetiċi, jew billi jkun żgurat l-użu 
komuni b’mod xieraq ta’ l-ispettru tar-
radju, b’mod partikulari meta l-użu tiegħu 
jkun soġġett biss għall-awtorizzazzjonijiet 
ġenerali, jew biex ikun hemm konformità 
ma’ għanijiet ta’ interess ġenerali 
f’konformità mal-liġi tal-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata l-koerenza mat-test tad-direttiva li – għan-newtralità tat-teknoloġija –
tirreferi għal “restrizzjonijiet” u mhux għal “eċċezzjonijiet”. Ir-restrizzjonijiet m’għandhomx 
ikunu limitati għall-eċċezzjoni għall-prinċipju tan-newtralità tas-servizz iżda jridu jkunu 
konformi ma’ l-objettivi ta’ interess ġenerali.
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Emenda 138
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ 
l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu 
meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, 
l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu 
għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda 
għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-
parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-
aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-
kontenut tas-servizzi pprovduti permezz 
tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma 
għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju.

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Mill-banda l-
oħra, l-użu ta’ l-ispettru tar-radju jista’ 
wkoll ikun assenjat b’mod speċifiku biex 
ikun ipprovdut servizz speċifiku jew 
permezz ta’ teknoloġija speċifika biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ 
l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
ta’ l-għanijiet kulturali u tal-politika tal-
medja bħad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-mezzi ta’ 
komunikazzjoni kif iddefiniti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi 
Komunitarja. Għajr fejn hu meħtieġ għall-
ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, l-eċċezzjonijiet 
ma għandhomx iwasslu għall-użu esklussiv 
għal ċerti servizzi, iżda għandhom jagħtu 
prijoritajiet sabiex servizzi jew teknoloġiji 
oħra jikkoeżistu fl-istess medda, safejn 
ikun possibbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif rikonoxxut fil-Premessa 5 tad-Direttiva Kwadra, is-separazzjoni bejn ir-
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regolamentazzjoni tat-trasmissjoni u r-regolamentazzjoni tal-kontenut m’għandhiex toħloq 
preġudizzju filwaqt li tqis ir-rabtiet eżistenti ta’ bejniethom, u b’mod partikolari sabiex ikunu 
garantiti l-pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni, id-diversità kulturali u l-protezzjoni tal-
konsumatur. Għalhekk għandha tibqa’ possibbli għall-Istati Membri li jirrelataw l-għoti tad-
drittijiet individwali għall-użu ma’ l-impenji relatati ma’ l-għoti ta’ servizzi b’kontenut 
partikolari.

Emenda 139
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ 
l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu 
meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, 
l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu 
għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda 
għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-
parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-
aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-
kontenut tas-servizzi pprovduti permezz 

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ 
l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu 
meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, 
l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu 
għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda 
għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda, safejn ikun possibbli.
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tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma 
għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kif rikonoxxut fil-premessa 5 tad-Direttiva Kwadra, ir-regolamentazzjoni separata tat-
trażmissjoni u l-kontenut m’għandhomx jeskludu l-possibilità li jiġu permessi rabtiet bejn 
dawn iż-żewġ elementi, b’mod speċjali meta l-għan huwa li jiġu protetti l-pluraliżmu fil-mezzi 
ta’ komunikazzjoni u d-diversità kulturali u li jiġu protetti l-konsumaturi. Għaldaqstant, l-
Istati Membri għandhom jibqgħu jkollhom l-għażla li jagħtu drittijiet individwali għall-użu 
soġġett għall-impenji relatati mal-kontenut li għandu jiġi pprovdut f’servizzi speċifiċi.

Emenda 140
Dominique Vlasto

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ 
l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu 

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ 
l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu 
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meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, 
l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu 
għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda 
għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-
parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-
aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-
kontenut tas-servizzi pprovduti permezz 
tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma 
għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju. 

meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, 
l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu 
għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda 
għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda, safejn ikun possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif rikonoxxut fil-Premessa 5 tad-Direttiva Kwadra, is-separazzjoni bejn ir-
regolamentazzjoni tat-trasmissjoni u r-regolamentazzjoni tal-kontenut m’għandhiex toħloq 
preġudizzju, filwaqt li jiġu kkunsidrati r-rabtiet eżistenti ta’ bejniethom u b’mod partikolari
sabiex ikun iggarantit il-pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni, id-diversità kulturali u l-
protezzjoni tal-konsumatur. Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom jibqgħu jkollhom l-
għażla li jagħtu drittijiet individwali għall-użu b’impenji relatati ma’ l-għoti ta’ servizzi ta’ 
kontenut partikolari.

Emenda 141
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex
ikunu indirizzati sitwazzjonijiet fejn id-
drittijiet ikunu nkisbu minn qabel u d-
dispożizzjonijiet ta’ pjanijiet għall-
allokazzjoni ta’ frekwenzi nazzjonali u r-
Regolamenti ta’ l-Unjin tat-
Telekomunikazzjoni Internazzjonali 
(ITU). Għandha tkun possibbli l-
awtorizzazzjoni ta’ eċċezzjonijiet għall-
prinċipju tan-newtralità tas-servizz li jkunu 
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sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ 
l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu 
meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, 
l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu 
għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda 
għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-
parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-
aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-
kontenut tas-servizzi pprovduti permezz 
tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma 
għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju.

jeħtieġu li jkun ipprovdut servizz speċifiku 
sabiex jiġu kkunsidrati l-fatturi tal-
politika pubblika jew biex jintlaħqu 
għanijiet ta’ interess ġenerali ddefiniti 
b’mod ċar bħalma huma, per eżempju, s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, l-
użu tal-frekwenzi tar-radju b’mod 
effiċjenti u l-ġestjoni ta’ l-ispettru tar-
radju b’mod effettiv. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
ta’ politiki awdjoviżivi u tal-mezzi ta’ 
komunikazzjoni nazzjonali, tad-diversità 
kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu fil-
mezzi ta’ komunikazzjoni kif iddefiniti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi 
Komunitarja. Għajr fejn hu meħtieġ għall-
ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, jew biex jiġi 
żgurat li l-għanijiet imsemmija hawn fuq 
jintlaħqu, l-eċċezzjonijiet ma għandhomx 
iwasslu għall-użu esklussiv għal ċerti 
servizzi, iżda għandhom jagħtu prijoritajiet 
sabiex servizzi jew teknoloġiji oħra 
jikkoeżistu fl-istess medda, safejn ikun 
possibbli. Biex il-parti awtorizzata tkun 
libera li tagħżel l-aktar mezz effiċjenti 
għat-twassil tal-kontenut tas-servizzi 
pprovduti permezz tal-frekwenzi tar-radju, 
il-kontenut ma għandux ikun irregolat fl-
awtorizzazzjoni għall-użu ta’ frekwenzi 
tar-radju. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni ta’ jekk l-ispettru jistax ikun allokat b’mod newtrali għas-servizz għandha 
tiddependi fuq bilanċ raġjonevoli bejn l-interess pubbliku u l-valur kummerċjali. Fil-prattika, 
il-Kummissjoni taderixxi ma’ dan l-approċċ, eż. fil-Komunikazzjoni tagħha dwar id-Dividend 
Diġitali, fejn tipproponi l-allokazzjoni ta’ servizzi speċifiċi għal (sub)faxex speċifiċi ta’ l-
ispettru tar-radju.
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Emenda 142
Werner Langen

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ 
l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu 
meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, 
l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu 
għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda 
għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-
parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-
aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-
kontenut tas-servizzi pprovduti permezz 
tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma 
għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju.

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, l-
aċċess aħjar għas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni għaċ-ċittadini kollha jew il-
prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ l-
ispettru tar-radju. L-għan li jiġi promoss l-
aċċess aħjar għas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni għaċ-ċittadini kollha 
jinkludi l-forniment ta’ servizzi tal-mobile 
broadband fiz-zoni rurali u ż-żieda 
kontinwa fil-kwalità u l-bandwith ta’ 
dawn is-servizzi. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu 
meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, 
l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu 
għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda 
għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-
parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-
aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-
kontenut tas-servizzi pprovduti permezz 
tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma 
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għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aċċess veloċi għall-internet huwa ta’ importanza fundamentali sabiex jitħaffef it-tkabbir 
ekonomiku, l-innovazzjoni u l-ġid soċjali. Infrastruttura effiċjenti tal-broadband f’zoni rurali, 
it-titjib kontinwu fil-kwalità tas-servizz, id-disponibilità ta’ bandwith suffiċjenti u l-
kompetizzjoni fl-infrastruttura huma pre-kundizzjonijiet essenzjali biex jiġi żgurat aċċess 
aħjar għas-soċjetà ta’ l-informazzjoni miċ-ċittadini kollha.

Emenda 143
Ján Hudacký

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ 
l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu 
meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, 
l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu 
għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda 

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
aċċess aħjar għas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni għaċ-ċittadini kollha, jew 
il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ l-
ispettru tar-radju. L-għan li jiġi promoss 
aċċess aħjar għas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni għaċ-ċittadini kollha 
jinkludi l-forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettronika broadband 
mobbli fiz-zoni rurali u ż-żieda kontinwa 
fil-kwalità tas-servizzi mobbli u tal-
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għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-
parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-
aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-
kontenut tas-servizzi pprovduti permezz 
tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma 
għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju.

bandwith. Dawn l-għanijiet għandhom 
jinkludu wkoll il-promozzjoni tad-diversità 
kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu fil-
mezzi ta’ komunikazzjoni kif iddefiniti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi 
Komunitarja. Għajr fejn hu meħtieġ għall-
ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, l-eċċezzjonijiet 
ma għandhomx iwasslu għall-użu esklussiv 
għal ċerti servizzi, iżda għandhom jagħtu 
prijoritajiet sabiex servizzi jew teknoloġiji 
oħra jikkoeżistu fl-istess medda, safejn 
ikun possibbli. Biex il-parti awtorizzata 
tkun libera li tagħżel l-aktar mezz effiċjenti 
għat-twassil tal-kontenut tas-servizzi 
pprovduti permezz tal-frekwenzi tar-radju, 
il-kontenut ma għandux ikun irregolat fl-
awtorizzazzjoni għall-użu ta’ frekwenzi 
tar-radju. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aċċess veloċi għall-internet huwa ta’ importanza fundamentali għat-tkabbir, l-innovazzjoni u 
l-ġid soċjali. Infrastruttura effiċjenti tal-broadband f’zoni rurali, it-titjib kontinwu fil-kwalità 
tas-servizz kif ukoll il-kompetizzjoni fl-infrastruttura huma importanti biex jiġi żgurat aċċess 
għas-soċjetà ta’ l-informazzjoni għaċ-ċittadini kollha. Għalhekk għandha tkun possibbli 
devjazzjoni mill-prinċipju tan-newtralità tas-servizz biex jinkiseb l-għan ta’ interess pubbliku 
u ssir allokazzjoni ta’ l-ispettru tar-radju f’faxex inqas minn 1 GHz għall-forniment ta’ 
servizzi mobbli.

Emenda 144
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
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possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ 
l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu 
meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, 
l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu 
għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda 
għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-
parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-
aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-
kontenut tas-servizzi pprovduti permezz 
tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma 
għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju.

possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
aċċess aħjar għas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni għaċ-ċittadini kollha, jew 
il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ l-
ispettru tar-radju. L-għan li jiġi promoss 
aċċess aħjar għas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni għaċ-ċittadini kollha 
jinkludi l-forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettronika broadband 
mobbli fiz-zoni rurali u ż-żieda kontinwa 
fil-kwalità tas-servizzi mobbli u tal-
bandwith. Dawn l-għanijiet għandhom 
jinkludu wkoll il-promozzjoni tad-diversità 
kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu fil-
mezzi ta’ komunikazzjoni kif iddefiniti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi 
Komunitarja. Għajr fejn hu meħtieġ għall-
ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, l-eċċezzjonijiet 
ma għandhomx iwasslu għall-użu esklussiv 
għal ċerti servizzi, iżda għandhom jagħtu 
prijoritajiet sabiex servizzi jew teknoloġiji 
oħra jikkoeżistu fl-istess medda, safejn 
ikun possibbli. Biex il-parti awtorizzata 
tkun libera li tagħżel l-aktar mezz effiċjenti 
għat-twassil tal-kontenut tas-servizzi 
pprovduti permezz tal-frekwenzi tar-radju, 
il-kontenut ma għandux ikun irregolat fl-
awtorizzazzjoni għall-użu ta’ frekwenzi 
tar-radju. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aċċess veloċi għall-internet huwa ta’ importanza fundamentali sabiex jitħaffef it-tkabbir 
ekonomiku, l-innovazzjoni u l-ġid soċjali. Infrastruttura effiċjenti tal-broadband f’zoni rurali, 
it-titjib kontinwu fil-kwalità tas-servizz u d-disponibilità ta’ bandwidth kif ukoll il-
kompetizzjoni fl-infrastruttura huma rekwiżiti importanti biex jiġi żgurat aċċess aħjar għas-
soċjetà ta’ l-informazzjoni għaċ-ċittadini kollha.
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Emenda 145
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
jew il-prevenzjoni ta’ l-użu ineffiċjenti ta’ 
l-ispettru tar-radju. Dawn l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-mezzi ta’ komunikazzjoni 
kif iddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja. Għajr fejn hu 
meħtieġ għall-ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, 
l-eċċezzjonijiet ma għandhomx iwasslu 
għall-użu esklussiv għal ċerti servizzi, iżda 
għandhom jagħtu prijoritajiet sabiex 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda, safejn ikun possibbli. Biex il-
parti awtorizzata tkun libera li tagħżel l-
aktar mezz effiċjenti għat-twassil tal-
kontenut tas-servizzi pprovduti permezz 
tal-frekwenzi tar-radju, il-kontenut ma 
għandux ikun irregolat fl-awtorizzazzjoni 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju.

(22) L-utenti ta’ l-ispettru tar-radju għandu 
jkollhom il-libertà li jagħżlu s-servizzi li 
jixtiequ joffru permezz ta’ l-ispettru tar-
radju, soġġetti għal miżuri tranżitorji biex 
ikun solvuti sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet 
ikunu nkisbu minn qabel. Fejn meħtieġ, u 
skond il-proporzjonalità, għandha tkun 
possibbli l-awtorizzazzjoni ta’ 
eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz li jkunu jeħtieġu li 
jkun ipprovdut servizz speċifiku biex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali 
ddefiniti b’mod ċar, bħalma huma s-
sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li titħeġġeġ il-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 
aċċess għal servizzi broadband mobbli 
f’żoni rurali jew il-prevenzjoni ta’ l-użu 
ineffiċjenti ta’ l-ispettru tar-radju. Dawn l-
għanijiet għandhom jinkludu wkoll il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-mezzi ta’ 
komunikazzjoni kif iddefiniti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi 
Komunitarja. Għajr fejn hu meħtieġ għall-
ħarsien tas-sigurtà tal-ħajja, l-eċċezzjonijiet 
ma għandhomx iwasslu għall-użu esklussiv 
għal ċerti servizzi, iżda għandhom jagħtu 
prijoritajiet sabiex servizzi jew teknoloġiji 
oħra jikkoeżistu fl-istess medda, safejn 
ikun possibbli. Biex il-parti awtorizzata 
tkun libera li tagħżel l-aktar mezz effiċjenti 
għat-twassil tal-kontenut tas-servizzi 
pprovduti permezz tal-frekwenzi tar-radju, 
il-kontenut ma għandux ikun irregolat fl-
awtorizzazzjoni għall-użu ta’ frekwenzi 
tar-radju.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun iggarantit il-forniment ta’ tqabbid għal broadband mobbli f’zoni 
rurali.

Emenda 146
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom.

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe assenjazzjoni ta’ 
frekwenzi tar-radju biex tkun iggarantita 
l-promozzjoni tal-kultura u l-objettivi tal-
politika tal-midja bħad-diversità kulturali 
u lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, 
skond il-liġi nazzjonali tagħhom, pjanijiet 
ta’ frekwenza tar-radju miftiehma b’mod 
internazzjonali u prinċipji ġenerali tal-liġi 
tal-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara t-test tal-KE li jikkonċerna l-kompetenza ta’ l-Istati Membri.

Emenda 147
Gunnar Hökmark

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
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il-liġi nazzjonali tagħhom. il-liġi nazzjonali tagħhom. Meta jagħmlu 
hekk, l-Istati Membri jistgħu jqisu r-
relevanza kulturali ta’ ċerti servizzi u 
sistemi għal awdjo, vidjo u produzzjonijiet 
diretti bbażati fuq il-“multimedia” kif 
ukoll l-opportunitajiet li d-dividend 
diġitali joffri għal teknoloġiji ġodda u 
operaturi ġodda f’din il-perspettiva.

Or. en

Emenda 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom.

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom. Meta jagħmlu 
hekk, l-Istati Membri jistgħu jqisu r-
relevanza kulturali tax-xandir u ta’ 
sistemi professjonali ta’ mikrofoni bla 
wajers sistemi għal awdjo, vidjo u 
produzzjonijiet diretti bbażati fuq il-
“multimedia”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xandir kif ukoll il-produzzjonijiet tal-midja b’konnessjoni ma’ avvenimenti kulturali, per 
eżempju b’karattru internazzjonali bħal-Logħob Olimpiku, jiddependu fuq frekwenzi ta’ 
trażmissjoni affidabbli. 
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Emenda 149
Werner Langen

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom.

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom. Dawn l-objettivi 
għandhom ikunu konformi ma’ objettivi 
oħrajn ta’ interess pubbliku stabbiliti fi 
Premessa 22.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tisħaq fuq il-bżonn li jinħoloq bilanċ bejn l-objettivi tal-promozzjoni tad-
diversità kulturali u ligwistika mill-Istati Membri u objettivi oħra li hemm referenza għalihom 
fi Premessa 22. Dan huwa neċessarju biss għal raġunijiet ta’ proporzjonalità, wieħed mill-
prinċipji l-iktar essenzjali tal-liġi Ewropea.

Emenda 150
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom.

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom. Dawn il-mira 
għandhom jinġiebu konformi bix-xieraq 
mal-miri l-oħrajn ta’ interess pubbliku fi 
Premessa 22.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja huma meqjusin 
bħala parti mir-responsabbiltajiet ta’ l-Istati Membri. Għalhekk bla dubju ta’ xejn huma 
intitolati għal abbozz ta’ eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-newtralità tas-servizz. 
Madankollu, din il-mira mhijiex ta’ importanza li tisboq miri oħrajn ta’ interess pubbliku li 
hemm referenza għalihom fi Premessa 22. L-emenda tikkjarifika l-ħtieġa għal bilanċ ħafif  u 
adegwat bejn dawn l-għanijiet ugwali ta’ interess pubbliku. Xejn iktar ma jkun kompatibbli 
mal-prinċipju bażiku fil-liġi Ewropea, il-prinċipju ta’ proporzjonalità.

Emenda 151
Ján Hudacký

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom.

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom. Dawn il-miri 
għandhom jiġu armonizzati bix-xieraq 
mal-miri l-oħrajn ta’ interess pubbliku 
iddikjarati fi Premessa 22.

Or. en

Emenda 152
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 

(23) Hija f'idejn l-Istati Membri l-
kompetenza li jiddefinixxu l-ambitu u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni rigward 
il-promozzjoni tad-diversità kulturali u 
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lingwistika u l-pluraliżmu fil-midja, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom.

lingwistika, politika nazzjonali 
awdjoviżiva u tal-midja u l-pluraliżmu fil-
midja, skond il-liġi nazzjonali tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom is-setgħa li jiddefinixxu l-iskop u n-natura ta’ l-
eċċezzjonijiet għall-politika nazzjonali awdjoviżiva u tal-midja.

Emenda 153
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Billi l-allokazzjoni ta’ l-ispettru tar-
radju lil teknoloġiji jew servizzi speċifiċi 
hija eċċezzjoni għall-prinċipji tan-
newtralità tat-teknoloġiji u tas-servizzi u 
tnaqqas il-libertà tal-għażla tas-servizz 
jew tat-teknoloġija wżata, kull proposta 
għal din l-allokazzjoni għandha tkun 
trasparenti u soġġetta għall-
konsultazzjoni pubblika.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza legali ma’ emendi li jikkonċernaw Artikolu 6.1.
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Emenda 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Billi l-allokazzjoni ta’ l-ispettru tar-
radju lil teknoloġiji jew servizzi speċifiċi 
hija eċċezzjoni għall-prinċipji tan-
newtralità tat-teknoloġiji u tas-servizzi u 
tnaqqas il-libertà tal-għażla tas-servizz 
jew tat-teknoloġija wżata, kull proposta 
għal din l-allokazzjoni għandha tkun 
trasparenti u soġġetta għall-
konsultazzjoni pubblika.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza legali għall-prinċipji tat-teknoloġija u n-newtralità tas-servizz.

Emenda 155
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Minħabba l-effett ta’ l-eċċezzjonijiet 
fuq l-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tarmonizza l-ambitu u n-natura ta’ 
kwalunkwe eċċezzjoni għall-prinċipji tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz 
minbarra dawk li għandhom l-għan li 
jiżguraw il-promozzjoni tad-diversità 
kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-
midja, b'qies għal kundizzjonijiet tekniċi 
armonizzati għad-disponibbiltà u għall-
użu effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju 

imħassra
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skond id-Deċiżjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill Nru 676/2002/KE 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea ("id-
Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-Radju")1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Garanzija tal-koerenza legali mal-proposta tagħna ta’ Artikolu 9ċ emendat.

Emenda 156
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Għall-finijiet tas-suq intern, jista' 
jeħtieġ ukoll li tiġi armonizzata fil-livell 
Komunitarju l-identifikazzjoni ta’ meded 
ta’ l-ispettru tar-radju li jkunu negozjabbli, 
tal-kundizzjonijiet biex isir in-negozju jew 
it-tranżizzjoni lejn drittijiet li jkunu 
negozjabbli f’meded speċifiċi, ta’ format 
minimu għad-drittijiet negozjabbli, ta’ 
rekwiżiti biex tkun żgurata d-disponibbiltà 
ċentrali, l-aċċessibbiltà u l-kredibbiltà ta’ 
l-informazzjoni meħtieġa għan-negozju fl-
ispettru tar-radju, u tar-rekwiżiti biex 
titħares il-kompetizzjoni u jkun evitat l-
akkapparrament ta’ l-ispettru tar-radju. 
Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandhom 
jingħatawlha setgħat biex tadotta miżuri 
ta’ implimentazzjoni għal dik l-
armonizzazzjoni. Tali miżuri ta’ 
implimentazzjoni għandhom iqisu jekk id-
drittijiet individwali għall-użu ġewx 
awtorizzati fuq bażi kummerċjali jew mhux 
kummerċjali.

(27) Għall-finijiet tas-suq intern, jista' 
jeħtieġ ukoll li jkunu identifikati meded 
ta’ l-ispettru tar-radju li jkunu negozjabbli, 
rekwiżiti biex jiggarantixxu d-
disponibilità ċentrali, l-aċċessibilità u 
rekwiżiti li jipproteġu l-kompetizzjoni u li 
jimpedixxu l-“hoarding” ta’ l-ispettru. Il-
Kummissjoni skond id-Deċiżjoni dwar l-
Ispettru tar-Radju (676/2002/KE), 
għalhekk għandha tingħata s-setgħa biex 
tadotta miżura ta’ implimentazzjoni għal 
dik l-armonizzazzjoni. Tali miżuri ta’ 
implimentazzjoni għandhom iqisu jekk id-
drittijiet individwali għall-użu ġewx 
awtorizzati fuq bażi kummerċjali jew mhux 
kummerċjali.

                                               
1 ĠU L 108, 24.4.2002, p. 1.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżuri neċessarji għall-koordinament ta’ l-ispettru fuq il-livell Ewropew.

Emenda 157
Gabriele Albertini

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Bil-għan li ġġib 'il quddiem il-
funzjonament tas-suq intern, u biex 
tappoġġa l-iżvilupp ta' servizzi 
transkonfinali, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħat biex tagħti lill-Awtorità 
responsabbiltajiet speċifiċi fil-qasam ta' l-
għoti tan-numri. Barra minn hekk, biex iċ-
ċittadini ta’ l-Istati Membri, inklużi 
vjaġġaturi u utenti b'diżabbiltà, ikunu 
jistgħu jilħqu ċerti servizzi billi jużaw l-
istess numri li jingħarfu bi prezzijiet simili 
fl-Istati Membri kollha, is-setgħat tal-
Kummissjoni biex tadotta miżuri tekniċi ta' 
implimentazzjoni għandhom ikopru wkoll, 
fejn meħtieġ, il-prinċipju jew il-
mekkaniżmu applikabbli tat-tariffi.

(29) Bil-għan li ġġib 'il quddiem il-
funzjonament tas-suq intern, u biex 
tappoġġa l-iżvilupp ta' servizzi 
transkonfinali, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħat biex tagħti lill-Awtorità 
responsabbiltajiet speċifiċi fil-qasam ta' l-
għoti tan-numri mingħajr effetti 
detrimentali għas-servizzi eżistenti. Barra 
minn hekk, biex iċ-ċittadini ta’ l-Istati 
Membri, inklużi vjaġġaturi u utenti 
b'diżabbiltà, ikunu jistgħu jilħqu servizzi 
essenzjali, bħal servizzi ta’ tiftix 
transkonfinali fid-direttorju, is-setgħat tal-
Kummissjoni biex tadotta miżuri tekniċi ta' 
implimentazzjoni għandhom ikopru wkoll, 
fejn meħtieġ, miżuri biex jiffaċilitaw 
aċċess faċli transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li numerar armonizzat Ewropew ikun ta’ benefiċċju kbir għal servizzi ġodda pan-
Ewropej, dan ikollu effett detrimentali fejn, bħal fil-każ tat-tiftix fid-direttorju, il-
liberalizzazzjoni seħħet mingħajr ma tkun saret armonizzazzjoni bħal din.

Is-servizzi tad-direttorju huma kkunsidrati bħala għodda ta’ aċċess essenzjali skond il-
Premessa 11 tad-Direttiva tas-Servizz Universali. Il-kapaċità għal ċittadin Ewropew li 
jivjaġġa għal Stati Membri oħrajn u li jkun jista’ jkollu aċċess għal dak li s-soltu jipprovdulu 
servizzi ta’ tiftix fid-direttorju, sabiex jikseb informazzjoni fil-lingwa nazzjonali tiegħu jew 
tagħha, huwa essenzjali biex issir promozzjoni ta’ suq waħdieni.
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Emenda 158
Stefano Zappalà

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Bil-għan li ġġib 'il quddiem il-
funzjonament tas-suq intern, u biex 
tappoġġa l-iżvilupp ta' servizzi 
transkonfinali, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħat biex tagħti lill-Awtorità 
responsabbiltajiet speċifiċi fil-qasam ta' l-
għoti tan-numri. Barra minn hekk, biex iċ-
ċittadini ta’ l-Istati Membri, inklużi 
vjaġġaturi u utenti b'diżabbiltà, ikunu 
jistgħu jilħqu ċerti servizzi billi jużaw l-
istess numri li jingħarfu bi prezzijiet simili 
fl-Istati Membri kollha, is-setgħat tal-
Kummissjoni biex tadotta miżuri tekniċi ta' 
implimentazzjoni għandhom ikopru wkoll, 
fejn meħtieġ, il-prinċipju jew il-
mekkaniżmu applikabbli tat-tariffi. 

(29) Bil-għan li ġġib 'il quddiem il-
funzjonament tas-suq intern, u biex 
tappoġġa l-iżvilupp ta' servizzi 
transkonfinali, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħat biex tagħti lill-Awtorità 
responsabbiltajiet speċifiċi fil-qasam ta' l-
għoti tan-numri, mingħajr effetti 
detrimentali għas-servizzi eżistenti. Barra 
minn hekk, biex iċ-ċittadini ta’ l-Istati 
Membri, inklużi vjaġġaturi u utenti 
b'diżabbiltà, ikunu jistgħu jilħqu servizzi 
essenzjali bħal servizzi ta’ tiftix 
transkonfinali fid-direttorju, is-setgħat tal-
Kummissjoni biex tadotta miżuri tekniċi ta' 
implimentazzjoni għandhom ikopru wkoll, 
fejn meħtieġ, miżuri li jiffaċilitaw aċċess 
transkonfinali faċli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li numerar armonizzat Ewropew ikun ta’ benefiċċju kbir għal servizzi ġodda pan-
Ewropej, dan ikollu effett detrimentali fejn, bħal fil-każ tat-tiftix fid-direttorju, il-
liberalizzazzjoni seħħet mingħajr ma tkun saret armonizzazzjoni bħal din

Is-servizzi tad-direttorju huma kkunsidrati bħala għodda ta’ aċċess essenzjali skond il-
Premessa 11 tad-Direttiva tas-Servizz Universali. Il-kapaċità għal ċittadin Ewropew li 
jivjaġġa għal Stati Membri oħrajn u jkun jista’ jkollu aċċess għall-fornitur tas-servizzi ta’ 
tiftix fid-direttorju, sabiex jikseb informazzjoni fil-lingwa nazzjonali tiegħu jew tagħha, huwa 
essenzjali biex issir promozzjoni tas-suq waħdieni.
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Emenda 159
Patrizia Toia

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Bil-għan li ġġib 'il quddiem il-
funzjonament tas-suq intern, u biex 
tappoġġa l-iżvilupp ta' servizzi 
transkonfinali, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħat biex tagħti lill-Awtorità 
responsabbiltajiet speċifiċi fil-qasam ta' l-
għoti tan-numri. Barra minn hekk, biex iċ-
ċittadini ta’ l-Istati Membri, inklużi 
vjaġġaturi u utenti b'diżabbiltà, ikunu 
jistgħu jilħqu ċerti servizzi billi jużaw l-
istess numri li jingħarfu bi prezzijiet simili 
fl-Istati Membri kollha, is-setgħat tal-
Kummissjoni biex tadotta miżuri tekniċi ta' 
implimentazzjoni għandhom ikopru wkoll, 
fejn meħtieġ, il-prinċipju jew il-
mekkaniżmu applikabbli tat-tariffi. 

(29) Bil-għan li ġġib 'il quddiem il-
funzjonament tas-suq intern, u biex 
tappoġġa l-iżvilupp ta' servizzi 
transkonfinali, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħat biex tagħti lill-Awtorità 
responsabbiltajiet speċifiċi fil-qasam ta' l-
għoti tan-numri, mingħajr effetti 
detrimentali għas-servizzi eżistenti. Barra 
minn hekk, biex iċ-ċittadini ta’ l-Istati 
Membri, inklużi vjaġġaturi u utenti 
b'diżabbiltà, ikunu jistgħu jilħqu servizzi 
essenzjali bħal servizzi ta’ tiftix 
transkonfinali fid-direttorju, is-setgħat tal-
Kummissjoni biex tadotta miżuri tekniċi ta' 
implimentazzjoni għandhom ikopru wkoll, 
fejn meħtieġ, miżuri li jiffaċilitaw aċċess 
transkonfinali faċli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li numerar armonizzat Ewropew ikun ta’ benefiċċju kbir għal servizzi ġodda pan-
Ewropej, dan ikollu effett detrimentali fejn, bħal fil-każ tat-tiftix fid-direttorju, il-
liberalizzazzjoni seħħet mingħajr ma tkun saret armonizzazzjoni bħal din filwaqt li jkunu saru 
investimenti sinifikanti fuq pjanijiet ta’ numerar nazzjonali u, konsegwentament, fuq numri 
differenti fi Stati Membri differenti. Il-kapaċità għal ċittadin Ewropew li jivjaġġa għal Stati 
Membri oħrajn u li jkun jista’ jkollu aċċess għall-fornitur tas-servizzi ta’ tiftix fid-direttorju
normali tiegħu, sabiex jikseb informazzjoni fil-lingwa nazzjonali tiegħu jew tagħha, huwa 
essenzjali biex issir promozzjoni ta’ suq waħdieni
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Emenda 160
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati 
Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet 
ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni 
jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li 
jirrispetta l-ambjent u indipendentement 
minn kwalunkwe obbligu fuq operatur 
b'saħħa sinifikanti fis-suq biex jagħti 
aċċess lin-netwerk ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li 
jimponu, fuq bażi ta’ każ b'każ, it-taqsim 
ta' tubi, arbli u antenni, id-dħul f'bini kif 
ukoll koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet 
ċivili. It-titjib tat-taqsim tal-faċilitajiet jista' 
jsaħħaħ ħafna il-kompetizzjoni u jnaqqas l-
impatt finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid 
ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni 
elettronika għall-impriżi.

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati 
Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet 
ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni 
jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li 
jirrispetta l-ambjent u indipendentement 
minn kwalunkwe obbligu fuq operatur 
b'saħħa sinifikanti fis-suq biex jagħti 
aċċess lin-netwerk ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li 
jimponu, fuq bażi ta’ każ b'każ, it-taqsim 
ta' tubi, arbli u antenni, id-dħul f'bini kif 
ukoll koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet 
ċivili. It-titjib tat-taqsim tal-faċilitajiet jista' 
jsaħħaħ ħafna il-kompetizzjoni u jnaqqas l-
impatt finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid 
ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni 
elettronika għall-impriżi. Il-qsim ta’ tubi 
għandu jkun estiż biex ikopri l-
infrastruttura pubblika kollha (eż. l-ilma, 
id-drenaġġ, l-elettriku, il-gass) li 
minnhom tista’ tgħaddi l-infrastruttura 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi biex 
jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għal
kulħadd u jitjiebu l-possibilitajiet għat-
tnedija ta’ infrastruttura alternattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Servizzi ta’ ġenerazzjoni ġdida ma jgħaddux maġenb il-wajers tar-ram attwali; tiġi installata 
infrastruttura ġdida sħiħa, li r-restrizzjoni għaliha tkun it-tubi fiżiċi li minnhom jgħaddu l-
komunikazzjonijiet. Il-qsim reali tat-tubi – jiġifieri li jinkludu mhux biss it-tubi preżenti tat-
telekomunikazzjoni imma wkoll l-infrastruttura pubblika kollha (eż. l-elettriku, il-gass, it-tubi 
tad-drenaġġ) se jagħmilha possibbli għal iktar minn parteċipant wieħed biex ikollu aċċess 
għal infrastruttura biex jipprovdi s-servizzi tiegħu. It-tubi kollha għandhom ikunu soġġetti 
għall-istess metodu regolatorju sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd.
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Emenda 161
Anni Podimata

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati 
Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet 
ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni 
jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li 
jirrispetta l-ambjent u indipendentement 
minn kwalunkwe obbligu fuq operatur 
b'saħħa sinifikanti fis-suq biex jagħti 
aċċess lin-netwerk ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li 
jimponu, fuq bażi ta’ każ b'każ, it-taqsim 
ta' tubi, arbli u antenni, id-dħul f'bini kif 
ukoll koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet 
ċivili. It-titjib tat-taqsim tal-faċilitajiet jista' 
jsaħħaħ ħafna il-kompetizzjoni u jnaqqas l-
impatt finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid 
ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni 
elettronika għall-impriżi.

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati 
Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet 
ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni 
jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li 
jirrispetta l-ambjent u indipendentement 
minn kwalunkwe obbligu fuq operatur 
b'saħħa sinifikanti fis-suq biex jagħti 
aċċess lin-netwerk ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li 
jimponu, fuq bażi ta’ każ b'każ, it-taqsim 
ta' tubi, arbli u antenni, id-dħul f'bini kif 
ukoll koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet 
ċivili. It-titjib tat-taqsim tal-faċilitajiet jista' 
jsaħħaħ ħafna il-kompetizzjoni u jnaqqas l-
impatt finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid 
ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni 
elettronika għall-impriżi. Il-qsim ta’ tubi 
għandu jkun estiż biex ikopri l-
infrastruttura pubblika kollha (l-ilma, id-
drenaġġ, l-elettriku, il-gass) li minnhom 
tista’ tgħaddi l-infrastruttura tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi biex 
jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għal 
kulħadd u biex jitjiebu l-possibilitajiet 
għat-tnedija ta’ infrastruttura 
alternattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Servizzi ta’ ġenerazzjoni ġdida ma jgħaddux maġenb il-wajers tar-ram attwali; tiġi installata 
infrastruttura ġdida sħiħa, li r-restrizzjoni għaliha tkun it-tubi fiżiċi li minnhom jgħaddu l-
komunikazzjonijiet. Il-qsim reali tat-tubi – jiġifieri li jinkludu mhux biss it-tubi preżenti tat-
telekomunikazzjoni imma wkoll l-infrastruttura pubblika kollha (eż. l-elettriku, il-gass, it-tubi 
tad-drenaġġ) se jagħmilha possibbli għal iktar minn parteċipant wieħed biex ikollu aċċess 
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għal infrastruttura biex jipprovdi s-servizzi tiegħu. It-tubi kollha għandhom ikunu soġġetti 
għall-istess metodu regolatorju sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd

Emenda 162
Catherine Trautmann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati 
Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet 
ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni 
jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod li
jirrispetta l-ambjent u indipendentement 
minn kwalunkwe obbligu fuq operatur 
b'saħħa sinifikanti fis-suq biex jagħti 
aċċess lin-netwerk ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi tiegħu. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li 
jimponu, fuq bażi ta’ każ b'każ, it-taqsim 
ta' tubi, arbli u antenni, id-dħul f'bini kif 
ukoll koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet 
ċivili. It-titjib tat-taqsim tal-faċilitajiet jista' 
jsaħħaħ ħafna il-kompetizzjoni u jnaqqas l-
impatt finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid 
ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni 
elettronika għall-impriżi.

(31) Jeħtieġ li jissaħħu s-setgħat ta’ l-Istati
Membri rigward id-detenturi tad-drittijiet 
ta’ passaġġ, sabiex jiżguraw l-introduzzjoni 
jew il-firxa ta’ netwerk ġdid b'mod ġust 
effiċjenti u li jirrispetta l-ambjent u 
indipendentement minn kwalunkwe 
obbligu fuq operatur b'saħħa sinifikanti fis-
suq biex jagħti aċċess lin-netwerk ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi tiegħu. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom is-setgħa li jimponu, fuq bażi ta’ 
każ b'każ, it-taqsim ta' elementi tan-
netwerk u faċilitajiet assoċjati bħal tubi, 
arbli u antenni, id-dħul f'bini kif ukoll 
koordinazzjoni aħjar ta' xogħlijiet ċivili. It-
titjib tat-taqsim tal-faċilitajiet jista' jsaħħaħ 
ħafna il-kompetizzjoni u jnaqqas l-impatt 
finanzjarju u ambjentali tat-tqegħid ta’ 
infrastruttura tal-komunikazzjoni 
elettronika għall-impriżi, b’mod 
partikolari l-użu ta’ netwerks ġodda ta’ 
aċċess tal-fibre optic. B’mod partikolari, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu jimponu fuq l-
operaturi l-obbligi biex jipprovdu offerta 
ta’ referenza għall-għoti ta’ aċċess għat-
tubi tagħhom b’mod ġust u mingħajr 
diskriminazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Addizzjonijiet skond emendi għal Artikolu 12. Parteċipanti ġodda għandhom ikunu jistgħu 
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jkollhom aċċess għat-tubi ta’ l-operaturi ta’ l-SMP b’mod ġust mingħajr diskriminazzjoni. 
Dan jiffaċilita l-kompetizzjoni ta’ l-infrastruttura u t-transizzjoni għal suq kompetittiv sħiħ. 
Għall-użu ta’ netwerks ġodda, il-qsim ta’ elementi tan-netwerk u l-faċilitajiet assoċjati jistgħu 
jħaffu u jnaqqsu l-impatt finanzjarju u ambjentali tagħhom.

Emenda 163
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Il-komunikazzjoni ta’ l-informazzjoni 
sikur u ta’ min jafdah fuq in-netwerks tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi kulma jmur 
qed issir aktar kruċjali għall-ekonomija 
kollha u għas-soċjetà nnifisha. Il-
komplessità tas-sistema, il-ħsara teknika u 
l-iżball uman, l-aċċidenti jew l-attakki 
kollha jista' jkollhom konsegwenzi għat-
tħaddim u għad-disponibbiltà ta’ l-
infrastrutturi fiżiċi li jwasslu servizzi 
kruċjali għall-ġid taċ-ċittadini ta’ l-UE, 
inklużi s-servizzi elettroniċi tal-gvern. 
Għaldaqtsant, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jiżguraw li jinżammu 
l-integrità u s-sigurtà tan-netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni. L-Awtorità għandha 
tikkontribwixxi għat-titjib tas-sigurtà tal-
komunikazzjoni elettronika billi, fost 
ħwejjeġ oħra, tipprovdi l-konsulenza u l-
parir espert, kif ukoll billi tippromwovi l-
iskambju ta’ l-aħjar prattiċi. Kemm l-
Awtorità kif ukoll l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandu jkollhom il-mezzi 
meħtieġa biex iwettqu d-doveri tagħhom, 
inklużi s-setgħat li jiksbu informazzjoni 
biżżejjed biex ikunu jistgħu jivvalutaw il-
livell ta’ sigurtà tan-netwerks jew tas-
servizzi kif ukoll dejta komprensiva u 
kredibbli dwar l-inċidenti ta’ sigurtà li 
jkunu saru u li kellhom impatt sinifikanti 
fuq it-tħaddim tan-netwerks u tas-servizzi. 
Waqt li jżommu f’moħħhom li l-
applikazzjoni b’suċċess ta’ sigurtà 

(32) Il-komunikazzjoni ta’ l-informazzjoni 
sikur u ta’ min jafdah fuq in-netwerks tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi kulma jmur 
qed issir aktar kruċjali għall-ekonomija 
kollha u għas-soċjetà nnifisha. Il-
komplessità tas-sistema, il-ħsara teknika u 
l-iżball uman, l-aċċidenti jew l-attakki 
kollha jista' jkollhom konsegwenzi għat-
tħaddim u għad-disponibbiltà ta’ l-
infrastrutturi fiżiċi li jwasslu servizzi 
kruċjali għall-ġid taċ-ċittadini ta’ l-UE, 
inklużi s-servizzi elettroniċi tal-gvern. 
Għaldaqtsant, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jiżguraw li jinżammu 
l-integrità u s-sigurtà tan-netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni. L-ENISA għandha 
tikkontribwixxi għat-titjib tas-sigurtà tal-
komunikazzjoni elettronika billi, fost 
ħwejjeġ oħra, tipprovdi l-konsulenza u l-
parir espert, kif ukoll billi tippromwovi l-
iskambju ta’ l-aħjar prattiċi. Kemm l-
ENISA kif ukoll l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandu jkollhom il-mezzi 
meħtieġa biex iwettqu d-doveri tagħhom, 
inklużi s-setgħat li jiksbu informazzjoni 
biżżejjed biex ikunu jistgħu jivvalutaw il-
livell ta’ sigurtà tan-netwerks jew tas-
servizzi kif ukoll dejta komprensiva u 
kredibbli dwar l-inċidenti ta’ sigurtà li 
jkunu saru u li kellhom impatt sinifikanti 
fuq it-tħaddim tan-netwerks u tas-servizzi. 
Waqt li jżommu f’moħħhom li l-
applikazzjoni b’suċċess ta’ sigurtà 



AM\725135MT.doc 73/111 PE407.629v01-00

MT

suffiċjenti mhix eżerċizzju ta’ darba biss 
iżda hija proċess kontinwu ta’ 
implimentazzjoni, eżami mill-ġdid u 
aġġornament, dawk li jipprovdu n-
netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni
elettronika għandhom ikunu obbligati li 
jieħdu l-miżuri biex jipproteġu l-integrità u 
s-sigurtà tagħhom skond il-valutazzjoni 
tar-riskji, u jagħtu kunsiderazzjoni lit-
teknoloġija l-iktar moderna ta’ dawn il-
miżuri.

suffiċjenti mhix eżerċizzju ta’ darba biss 
iżda hija proċess kontinwu ta’ 
implimentazzjoni, eżami mill-ġdid u 
aġġornament, dawk li jipprovdu n-
netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika għandhom ikunu obbligati li 
jieħdu l-miżuri biex jipproteġu l-integrità u 
s-sigurtà tagħhom skond il-valutazzjoni 
tar-riskji, u jagħtu kunsiderazzjoni lit-
teknoloġija l-iktar moderna ta’ dawn il-
miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ENISA sejra tkompli tkun kompetenti biss fir-rigward tas-sigurtà tan-netwerks u s-servizzi.

Emenda 164
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Meta jkun meħtieġ li jinsab qbil fuq 
lista komuni ta’ rekwiżiti għas-sigurtà, 
għandha tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni 
li tadotta l-miżuri tekniċi ta’ 
implimentazzjoni sabiex jinkiseb livell 
adegwat ta’ sigurtà fin-netwerks u s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fis-
suq intern. L-Awtorità għandha 
tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tal-
miżuri tekniċi u organizzattivi ta’ sigurtà li 
jkunu xierqa billi tipprovdi parir espert. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikollhom is-setgħa li joħorġu 
istruzzjonijiet li jorbtu dwar il-miżuri 
tekniċi ta’ implimentazzjoni adottati skond 
id-Direttiva ta’ Qafas. Sabiex iwettqu 
dmirijiethom, huma għandhom ikollhom 
is-setgħa li jinvestigaw u jimponu 
sanzjonijiet f'każijiet ta’ nuqqas ta’ 

(33) Meta jkun meħtieġ li jinsab qbil fuq 
lista komuni ta’ rekwiżiti għas-sigurtà, 
għandha tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni 
li tadotta l-miżuri tekniċi ta’ 
implimentazzjoni sabiex jinkiseb livell 
adegwat ta’ sigurtà fin-netwerks u s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fis-
suq intern. L-ENISA għandha 
tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tal-
miżuri tekniċi u organizzattivi ta’ sigurtà li 
jkunu xierqa billi tipprovdi parir espert. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikollhom is-setgħa li joħorġu 
istruzzjonijiet li jorbtu dwar il-miżuri 
tekniċi ta’ implimentazzjoni adottati skond 
id-Direttiva ta’ Qafas. Sabiex iwettqu 
dmirijiethom, huma għandhom ikollhom 
is-setgħa li jinvestigaw u jimponu 
sanzjonijiet f'każijiet ta’ nuqqas ta’ 
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konformità. konformità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ENISA sejra tkompli tkun kompetenti biss fir-rigward tas-sigurtà tan-netwerks u s-servizzi.

Emenda 165
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Meta jkun meħtieġ li jinsab qbil fuq 
lista komuni ta’ rekwiżiti għas-sigurtà, 
għandha tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni 
li tadotta l-miżuri tekniċi ta’ 
implimentazzjoni sabiex jinkiseb livell 
adegwat ta’ sigurtà fin-netwerks u s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fis-
suq intern. L-Awtorità għandha 
tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tal-
miżuri tekniċi u organizzattivi ta’ sigurtà li 
jkunu xierqa billi tipprovdi parir espert. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikollhom is-setgħa li joħorġu 
istruzzjonijiet li jorbtu dwar il-miżuri 
tekniċi ta’ implimentazzjoni adottati skond 
id-Direttiva ta’ Qafas. Sabiex iwettqu 
dmirijiethom, huma għandhom ikollhom 
is-setgħa li jinvestigaw u jimponu 
sanzjonijiet f'każijiet ta’ nuqqas ta’ 
konformità.

(33) Meta jkun meħtieġ li jinsab qbil fuq 
lista komuni ta’ rekwiżiti għas-sigurtà, 
għandha tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni 
li tadotta l-miżuri tekniċi ta’ 
implimentazzjoni sabiex jinkiseb livell 
adegwat ta’ sigurtà fin-netwerks u s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fis-
suq intern, meta inizjattivi awto-regolatorji 
mmexxija mill-industrija ma jkunux kisbu 
livell adegwat ta’ sigurtà fis-suq intern ta’ 
Stat Membru wieħed jew aktar. Meta l-
miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni huma 
meqjusa bħala neċessarji, hija meħtieġa 
skema ta’ rimborż ta’ l-ispejjeż fuq livell 
nazzjonali. L-Awtorità għandha 
tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tal-
miżuri tekniċi u organizzattivi ta’ sigurtà li 
jkunu xierqa billi tipprovdi parir espert. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikollhom is-setgħa li joħorġu 
istruzzjonijiet li jorbtu dwar il-miżuri 
tekniċi ta’ implimentazzjoni adottati skond 
id-Direttiva ta’ Qafas. Sabiex iwettqu 
dmirijiethom, huma għandhom ikollhom 
is-setgħa li jinvestigaw u jimponu 
sanzjonijiet f'każijiet ta’ nuqqas ta’ 
konformità.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għoti lill-NRAs u lill-awtorità tal-komunikazzjonijiet ta’ l-UE proposta ta’ setgħat ta’ 
implimentazzjoni proposti biex jiggarantixxu s-sigurtà mhux se jipprovdi soluzzjonijiet fil-ħin 
u effettivi. Għandu jiġi introdott mudell ta’ rimborż ta’ l-ispejjeż radd lura ta’ l-ispejjeż fejn 
il-Kummissjoni tqis li jkun neċessarju li tintroduċi miżuri implimentattivi tekniċi. Joħloq ukoll 
inċentivi xierqa għall-industrija, għar-regolaturi u għall-Kummissjoni biex jiżviluppaw u 
jimplimentaw standards ta’ sigurtà permezz ta’ mekkaniżmi awto-regolatorji mmexxija mill-
industrija.

Emenda 166
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat 
vertikalment jintalab jistabbilixxi 
entitajiet ta’ negozju li joperaw b’mod 
separat, huwa li tkun żgurata l-provvista 
ta’ prodotti għal-aċċess kompletament 
ekwivalenti lill-operaturi kollha li jieħdu 
servizz mingħandu, inklużi d-diviżjonijiet 
ta’ l-operatur stess integrat vertikalment li 
jieħdu servzz mingħandu stess. Is-
separazzjoni funzjonali għandha l-
kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni 
f’diversi swieq rilevanti billi tnaqqas 
b’mod sinifikanti l-inċentiv għad-
diskriminzzjoni u billi tagħmilha iktar 
faċli li l-osservanza ta’ l-obbligi kontra d-
diskriminazzjoni jkunu vverifikati u 
infurzati. F’każijiet eċċezzjonali, tista' 
tkun iġġustifikata bħala rimedju fejn
f'bosta mis-swieq ikkonċernati jkun sar 
falliment persistenti biex titnaqqas kemm 
jista' jkun id-diskriminazzjoni, jew fejn 
ftit li xejn jkun hemm prospetti ta’ 
kompetizzjoni fl-infrastruttura f’perjodu 
ta’ żmien raġonevoli wara li wieħed ikun 
dar għal wieħed jew iktar rimedji li qabel 
kienu kkunsidrati xierqa. Madankollu, 
huwa importanti ħafna li wieħed jiżgura li 

mħassra
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l-impożizzjoni tagħha tippreżerva l-
inċentivi ta’ l-impriża kkonċernata biex 
tinvesti fin-netwerk tagħha, u li ma 
twassal għall-ebda effett negattiv 
potenzjali fuq il-benessri tal-konsumatur. 
L-impożizzjoni tagħha titlob għal analiżi 
koordinata tas-swieq rilevanti differenti li 
jkunu relatati man-netwerk għall-aċċess, 
skond il-proċedura ta’ l-analiżi tas-suq 
stabbilita fl-Artikolu 16 tad-Direttiva ta’ 
Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi tas-suq u 
jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-rimedju, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħtu attenzjoni partikulari 
lill-prodotti li jridu jkunu mmaniġġati 
mill-entitajiet tan-negozju li joperaw 
b’mod separat, waqt li jingħata każ tal-
punt sa fejn tasal il-firxa tan-netwerk u l-
grad ta’ progress teknoloġiku, li jistgħu 
jaffettwaw is-sostitwibilità tas-servizzi fissi 
u tar-radju. Sabiex ikunu evitati d-
distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq 
intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati 
minn qabel mill-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni funzjonali ta’ intrapriżi tat-telekomunikazzjonijiet integrati vertikalment 
tikkostitwixxi intervent massiv u sproporzjonat fid-drittijiet tal-kumpaniji. Strument drastiku 
bħal dan għall-iżgurar tal-kompetizzjoni ikun bżonnjuż biss jekk ir-regolamentazzjoni tas-
swieq ta’ aċċess sa dak iż-żmien tkun falliet jew tkun fil-periklu li tfalli. Iżda lanqas il-
Kummissjoni ma kienet kapaċi tosserva kwalunkwe falliment bħal dan. Bil-kuntrarju, ir-
regolamenti eżistenti jiggarantixxu aċċess suffiċjenti mill-kompetituri għall-infrastruttura ta’ 
operatur tan-netwerk b’saħħa tas-suq sinifikanti.
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Emenda 167
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha
l-kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni 
f’diversi swieq rilevanti billi tnaqqas 
b’mod sinifikanti l-inċentiv għad-
diskriminzzjoni u billi tagħmilha iktar faċli 
li l-osservanza ta’ l-obbligi kontra d-
diskriminazzjoni jkunu vverifikati u 
infurzati. F’każijiet eċċezzjonali, tista' 
tkun iġġustifikata bħala rimedju fejn 
f'bosta mis-swieq ikkonċernati jkun sar 
falliment persistenti biex titnaqqas kemm 
jista' jkun id-diskriminazzjoni, jew fejn 
ftit li xejn jkun hemm prospetti ta’ 
kompetizzjoni fl-infrastruttura f’perjodu 
ta’ żmien raġonevoli wara li wieħed ikun 
dar għal wieħed jew iktar rimedji li qabel 
kienu kkunsidrati xierqa. Madankollu,
huwa importanti ħafna li wieħed jiżgura li 
l-impożizzjoni tagħha tippreżerva l-
inċentivi ta’ l-impriża kkonċernata biex 
tinvesti fin-netwerk tagħha, u li ma 
twassal għall-ebda effett negattiv 
potenzjali fuq il-benessri tal-konsumatur. 
L-impożizzjoni tagħha titlob għal analiżi 
koordinata tas-swieq rilevanti differenti li 
jkunu relatati man-netwerk għall-aċċess, 
skond il-proċedura ta’ l-analiżi tas-suq 
stabbilita fl-Artikolu 16 tad-Direttiva ta’ 
Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi tas-suq u 
jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-rimedju, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali jista’ 
jkollha  l-kapaċità li ttejjeb il-
kompetizzjoni f’diversi swieq rilevanti billi 
tnaqqas b’mod sinifikanti l-inċentiv għad-
diskriminzzjoni u billi tagħmilha iktar faċli 
li l-osservanza ta’ l-obbligi kontra d-
diskriminazzjoni jkunu vverifikati u 
infurzati. Sabiex ikunu evitati d-
distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq 
intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni.
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għandhom jagħtu attenzjoni partikulari 
lill-prodotti li jridu jkunu mmaniġġati 
mill-entitajiet tan-negozju li joperaw 
b’mod separat, waqt li jingħata każ tal-
punt sa fejn tasal il-firxa tan-netwerk u l-
grad ta’ progress teknoloġiku, li jistgħu 
jaffettwaw is-sostitwibilità tas-servizzi fissi 
u tar-radju. Sabiex ikunu evitati d-
distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq 
intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni funzjonali diġà hija realtà aċċettata għal xi Stati Membri; li timponi rimedji 
“f’każijiet eċċezzjonali” hija idea interessanti, imma għandha tiġi eżminata mill-ġdid fl-2014 
ladarba sseħħ ir-reviżjoni. Sa dakinhar, se jkun mifhum aħjar kif is-separazzjoni funzjonali se 
twassal għal aktar kompetizzjoni u fl-istess ħin tippermetti investiment f’infrastrutturi ġodda.

Emenda 168
Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha 
l-kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni 
f’diversi swieq rilevanti billi tnaqqas 
b’mod sinifikanti l-inċentiv għad-
diskriminzzjoni u billi tagħmilha iktar 
faċli li l-osservanza ta’ l-obbligi kontra d-

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata f’każijiet eċċezzjonali fejn ir-
rimedji eżistenti jonqsu milli jilħqu l-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 8 tad-
Direttiva Kwadra, il-provvista ta’ prodotti 
għal-aċċess kompletament ekwivalenti lill-
operaturi kollha li jieħdu servizz 
mingħandu, inklużi d-diviżjonijiet ta’ l-
operatur stess integrat vertikalment li 
jieħdu servzz mingħandu stess. Hi tista' 
tkun iġġustifikata bħala rimedju fejn f'bosta 
mis-swieq ikkonċernati kien ippruvat 
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diskriminazzjoni jkunu vverifikati u 
infurzati. F’każijiet eċċezzjonali, tista' 
tkun iġġustifikata bħala rimedju fejn f'bosta 
mis-swieq ikkonċernati jkun sar falliment 
persistenti biex titnaqqas kemm jista' jkun 
id-diskriminazzjoni, jew fejn ftit li xejn 
jkun hemm prospetti ta’ kompetizzjoni fl-
infrastruttura f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli wara li wieħed ikun dar għal
wieħed jew iktar rimedji li qabel kienu 
kkunsidrati xierqa. Madankollu, huwa
importanti ħafna li wieħed jiżgura li l-
impożizzjoni tagħha tippreżerva l-inċentivi 
ta’ l-impriża kkonċernata biex tinvesti fin-
netwerk tagħha, u li ma twassal għall-ebda 
effett negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-
konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
differenti li jkunu relatati man-netwerk 
għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-
analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi 
tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-
rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni.

falliment persistenti biex titnaqqas kemm 
jista' jkun id-diskriminazzjoni, jew fejn ftit 
li xejn jkun hemm prospetti ta’ 
kompetizzjoni fl-infrastruttura f’perjodu ta’ 
żmien raġonevoli wara l-implimentazzjoni 
ta’ wieħed jew iktar rimedji li qabel kienu 
kkunsidrati xierqa, b’mod konformi ma’ l-
aħjar prattika ta’ l-Awtoritajiet 
Regolatorji Nazzjonali Ewropej għall-
implimentazzjoni u l-infurzar ta’ obbligi li 
ma jagħmlux diskriminazzjoni. Meta jiġi 
vvalutat il-prospett tal-kompetizzjoni ta’ l-
infrastruttura, il-kompetizzjoni eżistenti 
ta’ l-infrastruttura f’ċerti partijiet 
ġeografiċi ta’ zona li għaliha tapplika s-
separazzjoni funzjonali u l-iżviluppi 
teknoloġiċi li ffaċilitaw il-kompetizzjoni 
ta’ l-infrastruttura f’ċirkustanzi 
komparabbli għandhom jitqiesu b’mod 
sħiħ. Barra minn hekk, huwa importanti 
ħafna li wieħed jiżgura li l-impożizzjoni 
tagħha tippreżerva l-inċentivi ta’ l-impriża 
kkonċernata biex tinvesti fin-netwerk 
tagħha, u li ma twassal għall-ebda effett 
negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-
konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
differenti li jkunu relatati man-netwerk 
għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-
analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi 
tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-
rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni. 

Or. en
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Emenda 169
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha l-
kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi 
swieq rilevanti billi tnaqqas b’mod 
sinifikanti l-inċentiv għad-diskriminzzjoni 
u billi tagħmilha iktar faċli li l-osservanza 
ta’ l-obbligi kontra d-diskriminazzjoni 
jkunu vverifikati u infurzati. F’każijiet 
eċċezzjonali, tista' tkun iġġustifikata bħala 
rimedju fejn f'bosta mis-swieq 
ikkonċernati jkun sar falliment persistenti 
biex titnaqqas kemm jista' jkun id-
diskriminazzjoni, jew fejn ftit li xejn jkun 
hemm prospetti ta’ kompetizzjoni fl-
infrastruttura f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli wara li wieħed ikun dar għal 
wieħed jew iktar rimedji li qabel kienu 
kkunsidrati xierqa. Madankollu, huwa 
importanti ħafna li wieħed jiżgura li l-
impożizzjoni tagħha tippreżerva l-inċentivi 
ta’ l-impriża kkonċernata biex tinvesti fin-
netwerk tagħha, u li ma twassal għall-ebda 
effett negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-
konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
differenti li jkunu relatati man-netwerk 
għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-
analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi 
tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha l-
kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi 
swieq rilevanti billi tnaqqas b’mod 
sinifikanti l-inċentiv għad-diskriminzzjoni 
u billi tagħmilha iktar faċli li l-osservanza 
ta’ l-obbligi kontra d-diskriminazzjoni 
jkunu vverifikati u infurzati. Hi tista' tkun 
iġġustifikata bħala rimedju fejn hi 
tappoġġja biex tikseb f'bosta swieq id-
diskriminazzjoni, jew fejn ftit li xejn jkun 
hemm prospetti ta’ kompetizzjoni fl-
infrastruttura f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli wara li wieħed ikun dar għal 
wieħed jew iktar rimedji li qabel kienu 
kkunsidrati xierqa. Madankollu, huwa 
importanti ħafna li wieħed jiżgura li l-
impożizzjoni tagħha tippreżerva l-inċentivi 
ta’ l-impriża kkonċernata biex tinvesti fin-
netwerk tagħha, u li ma twassal għall-ebda 
effett negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-
konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
analiżi tas-suq rilevanti li jkun relatat man-
netwerk għall-aċċess, skond il-proċedura 
ta’ l-analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 
tad-Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-
analiżi tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-
rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
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rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni. 

mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li s-separazzjoni funzjonali tista’ tipprovdi mezz biex ikun issimplifikat l-infurzar 
għall-NRAs, għandu jkun possibbli għar-Regolaturi li jagħmlu użu minn din il-miżura fuq 
bażi li tħares ’l quddiem (għal restrizzjonijiet kontinwi serji) u mhux biss wara li jkun hemm 
nuqqas ta’ infurzar li jkun ilu għaddej li jfisser li r-rimedji kienu ineffettivi fuq perjodu estiż 
ta’ żmien (u għalhekk il-kompetizzjoni falliet milli tiżviluppa). Huwa importanti li wieħed 
jirreferi għal kompetizzjoni ‘effettiva’ minħabba li tista’ teżisti xi kompetizzjoni ta’ l-
infrastruttura mingħajr ma tkun suffiċjenti biex tipprovdi restrizzjoni effettiva (bħal fil-UK).

Emenda 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, 
li biha l-operatur li jkun integrat 
vertikalment jintalab jistabbilixxi entitajiet 
ta’ negozju li joperaw b’mod separat, huwa 
li tkun żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-
aċċess kompletament ekwivalenti lill-
operaturi kollha li jieħdu servizz 
mingħandu, inklużi d-diviżjonijiet ta’ l-
operatur stess integrat vertikalment li 
jieħdu servzz mingħandu stess. Is-
separazzjoni funzjonali għandha l-kapaċità 

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha l-
kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi 
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li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi swieq 
rilevanti billi tnaqqas b’mod sinifikanti l-
inċentiv għad-diskriminzzjoni u billi 
tagħmilha iktar faċli li l-osservanza ta’ l-
obbligi kontra d-diskriminazzjoni jkunu 
vverifikati u infurzati. F’każijiet 
eċċezzjonali, tista' tkun iġġustifikata bħala 
rimedju fejn f'bosta mis-swieq 
ikkonċernati jkun sar falliment persistenti 
biex titnaqqas kemm jista' jkun id-
diskriminazzjoni, jew fejn ftit li xejn jkun 
hemm prospetti ta’ kompetizzjoni fl-
infrastruttura f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli wara li wieħed ikun dar għal 
wieħed jew iktar rimedji li qabel kienu 
kkunsidrati xierqa. Madankollu, huwa 
importanti ħafna li wieħed jiżgura li l-
impożizzjoni tagħha tippreżerva l-inċentivi 
ta’ l-impriża kkonċernata biex tinvesti fin-
netwerk tagħha, u li ma twassal għall-ebda 
effett negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-
konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
differenti li jkunu relatati man-netwerk 
għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-
analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi 
tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-
rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni. 

swieq rilevanti billi tnaqqas b’mod 
sinifikanti l-inċentiv għad-diskriminzzjoni 
u billi tagħmilha iktar faċli li l-osservanza 
ta’ l-obbligi kontra d-diskriminazzjoni 
jkunu vverifikati u infurzati. F’każijiet 
eċċezzjonali, tista' tkun iġġustifikata bħala 
rimedju fejn hija tkun ta’ appoġġ fl-ilħuq 
ta’ nuqqas ta’ diskriminazzjoni effettiva
f’bosta mis-swieq, u fejn ftit li xejn jkun 
hemm prospetti ta’ kompetizzjoni effettiva 
fl-infrastruttura f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli. Madankollu, huwa importanti 
ħafna li wieħed jiżgura li l-impożizzjoni 
tagħha tippreżerva l-inċentivi ta’ l-impriża 
kkonċernata biex tinvesti fin-netwerk 
tagħha, u li ma twassal għall-ebda effett 
negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-
konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
differenti li jkunu relatati man-netwerk 
għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-
analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi 
tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-
rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li s-separazzjoni funzjonali tista’ tipprovdi mezz biex tissimplifika l-infurzar għall-
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Awtorità u għall-operatur regolat, għandha tkun possibbli għar-Regolaturi li jagħmlu użu 
minn din il-miżura fuq bażi li tħares ’il quddiem (għal restrizzjoni kontinwa serja) u mhux 
biss wara li jkun hemm nuqqas ta’ infurzar li jkun ilu għaddej li jkun ifisser li r-rimedji kienu 
ineffettivi fuq perjodu estiż ta’ żmien (u għalhekk il-kompetizzjoni naqset milli tiżviluppa) 
Huwa importanti li wieħed jirreferi għal kompetizzjoni ‘effettiva’ minħabba li tista’ tkun 
teżisti xi kompetizzjoni ta’ l-infrastruttura mingħajr ma din tkun biżżejjed biex tipprovdi 
restrizzjoni effettiva fuq l-operatur dominanti (bħal fil-UK).

Emenda 171
Mary Honeyball

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha l-
kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi 
swieq rilevanti billi tnaqqas b’mod 
sinifikanti l-inċentiv għad-diskriminzzjoni 
u billi tagħmilha iktar faċli li l-osservanza 
ta’ l-obbligi kontra d-diskriminazzjoni 
jkunu vverifikati u infurzati. F’każijiet 
eċċezzjonali, tista' tkun iġġustifikata bħala 
rimedju fejn f'bosta mis-swieq ikkonċernati 
jkun sar falliment persistenti biex 
titnaqqas kemm jista' jkun id-
diskriminazzjoni, jew fejn ftit li xejn jkun 
hemm prospetti ta’ kompetizzjoni fl-
infrastruttura f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli wara li wieħed ikun dar għal 
wieħed jew iktar rimedji li qabel kienu 
kkunsidrati xierqa. Madankollu, huwa 
importanti ħafna li wieħed jiżgura li l-
impożizzjoni tagħha tippreżerva l-inċentivi 
ta’ l-impriża kkonċernata biex tinvesti fin-
netwerk tagħha, u li ma twassal għall-ebda 
effett negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha l-
kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi 
swieq rilevanti billi tnaqqas b’mod 
sinifikanti l-inċentiv għad-diskriminzzjoni 
u billi tagħmilha iktar faċli li l-osservanza 
ta’ l-obbligi kontra d-diskriminazzjoni 
jkunu vverifikati u infurzati. F’każijiet 
eċċezzjonali, tista' tkun iġġustifikata bħala 
rimedju fejn tkun ta’ appoġġ biex tinkiseb 
nuqqas ta’ diskriminazzjoni effettiva, jew 
fejn ftit li xejn jkun hemm prospetti ta’ 
kompetizzjoni effettiva f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli wara li wieħed ikun dar għal 
wieħed jew iktar rimedji li qabel kienu 
kkunsidrati xierqa. Madankollu, huwa 
importanti ħafna li wieħed jiżgura li l-
impożizzjoni tagħha tippreżerva l-inċentivi 
ta’ l-impriża kkonċernata biex tinvesti fin-
netwerk tagħha, u li ma twassal għall-ebda 
effett negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-
konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
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konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
differenti li jkunu relatati man-netwerk 
għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-
analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi 
tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-
rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni. 

differenti li jkunu relatati man-netwerk 
għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-
analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi 
tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-
rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni. 

Or. en

Emenda 172
Patrizia Toia

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha l-
kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi 
swieq rilevanti billi tnaqqas b’mod 
sinifikanti l-inċentiv għad-diskriminzzjoni 
u billi tagħmilha iktar faċli li l-osservanza 
ta’ l-obbligi kontra d-diskriminazzjoni 

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha l-
kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi 
swieq rilevanti billi tnaqqas b’mod 
sinifikanti l-inċentiv għad-diskriminzzjoni 
u billi tagħmilha iktar faċli li l-osservanza 
ta’ l-obbligi kontra d-diskriminazzjoni 
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jkunu vverifikati u infurzati. F’każijiet 
eċċezzjonali, tista' tkun iġġustifikata bħala 
rimedju fejn f'bosta mis-swieq 
ikkonċernati jkun sar falliment persistenti 
biex titnaqqas kemm jista' jkun id-
diskriminazzjoni, jew fejn ftit li xejn jkun 
hemm prospetti ta’ kompetizzjoni fl-
infrastruttura f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli wara li wieħed ikun dar għal 
wieħed jew iktar rimedji li qabel kienu 
kkunsidrati xierqa. Madankollu, huwa 
importanti ħafna li wieħed jiżgura li l-
impożizzjoni tagħha tippreżerva l-inċentivi 
ta’ l-impriża kkonċernata biex tinvesti fin-
netwerk tagħha, u li ma twassal għall-ebda 
effett negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-
konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
differenti li jkunu relatati man-netwerk 
għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-
analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi 
tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-
rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni. 

jkunu vverifikati u infurzati. F’każijiet 
eċċezzjonali, tista' tkun iġġustifikata bħala 
rimedju fejn tkun ta’ appoġġ biex tinkiseb 
nuqqas ta’ diskriminazzjoni effettiva 
f'bosta swieq, jew fejn ftit li xejn jkun 
hemm prospetti ta’ kompetizzjoni effettiva
f’perjodu ta’ żmien raġonevoli. 
Madankollu, huwa importanti ħafna li 
wieħed jiżgura li l-impożizzjoni tagħha 
tippreżerva l-inċentivi ta’ l-impriża 
kkonċernata biex tinvesti fin-netwerk 
tagħha, u li ma twassal għall-ebda effett 
negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-
konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
differenti li jkunu relatati man-netwerk 
għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-
analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi 
tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-
rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta’ armonizzazzjoni li għalihom hemm provdut f’dan l-Artikolu, anke għalkemm 
huma ta’ natura implimentattiva, għandhom l-għan li jirregolaw l-aspetti fundamentali ta’ l-
immaniġġjar ta’ l-ispettru. Għalhekk huwa ta’ l-ikbar importanza li tkun appoġġjata l-azzjoni 
ta’ armonizzazjoni tal-Kummissjoni b’valutazzjoni dettaljata tal-fattibbiltà teknika u 
operattiva u ta’ l-impatti tal-miżuri msemmija, li għandha ssir mill-entitajiet tekniċi 
kompetenti internazzjonali bħal CEPT(ECC u ETSI). Barra minn hekk, il-prinċipji ta’ 
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“regolamentazzjoni aħjar” jeħtieġu li l-Kummissjoni taġixxi b’mod trasparenti u li 
tikkonsulta b’mod estensiv mal-parteċipanti interessati tas-suq.

Emenda 173
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha l-
kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi 
swieq rilevanti billi tnaqqas b’mod 
sinifikanti l-inċentiv għad-diskriminzzjoni 
u billi tagħmilha iktar faċli li l-osservanza 
ta’ l-obbligi kontra d-diskriminazzjoni 
jkunu vverifikati u infurzati. F’każijiet 
eċċezzjonali, tista' tkun iġġustifikata bħala 
rimedju fejn f'bosta mis-swieq 
ikkonċernati jkun sar falliment persistenti 
biex titnaqqas kemm jista' jkun id-
diskriminazzjoni, jew fejn ftit li xejn jkun 
hemm prospetti ta’ kompetizzjoni fl-
infrastruttura f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli wara li wieħed ikun dar għal 
wieħed jew iktar rimedji li qabel kienu 
kkunsidrati xierqa. Madankollu, huwa 
importanti ħafna li wieħed jiżgura li l-
impożizzjoni tagħha tippreżerva l-inċentivi 
ta’ l-impriża kkonċernata biex tinvesti fin-
netwerk tagħha, u li ma twassal għall-ebda 
effett negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-
konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
differenti li jkunu relatati man-netwerk 
għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha l-
kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi 
swieq rilevanti billi tnaqqas b’mod 
sinifikanti l-inċentiv għad-diskriminzzjoni 
u billi tagħmilha iktar faċli li l-osservanza 
ta’ l-obbligi kontra d-diskriminazzjoni 
jkunu vverifikati u infurzati. F’każijiet 
eċċezzjonali, tista' tkun iġġustifikata bħala 
rimedju fejn tkun ta’ appoġġ biex jinkiseb 
nuqqas ta’ diskriminazzjoni effettiv, jew 
fejn ftit li xejn jkun hemm prospetti ta’ 
kompetizzjoni effettiva f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli. Madankollu, huwa importanti 
ħafna li wieħed jiżgura li l-impożizzjoni 
tagħha tippreżerva l-inċentivi ta’ l-impriża 
kkonċernata biex tinvesti fin-netwerk 
tagħha, u li ma twassal għall-ebda effett 
negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-
konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
differenti li jkunu relatati man-netwerk 
għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-
analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi 
tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-
rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
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analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi 
tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-
rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni.

nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li s-separazzjoni funzjonali tista’ tipprovdi mezz biex tissimplifika l-infurzar għall-
Awtorità u l-operatur irregolat, għandha tkun possibbli għar-Regolaturi li jagħmlu użu minn 
din il-miżura fuq bażi li tħares ’il quddiem (għal restrizzjoni kontinwa serju) u mhux biss 
wara li jkun hemm nuqqas ta’ infurzar li jkun ilu għaddej.

Emenda 174
Gunnar Hökmark

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha l-
kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi 
swieq rilevanti billi tnaqqas b’mod 

(43) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrat 
vertikalment li jieħdu servzz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha l-
kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni f’diversi 
swieq rilevanti billi tnaqqas b’mod 
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sinifikanti l-inċentiv għad-diskriminzzjoni 
u billi tagħmilha iktar faċli li l-osservanza 
ta’ l-obbligi kontra d-diskriminazzjoni 
jkunu vverifikati u infurzati. F’każijiet 
eċċezzjonali, tista' tkun iġġustifikata bħala 
rimedju fejn f'bosta mis-swieq ikkonċernati 
jkun sar falliment persistenti biex 
titnaqqas kemm jista' jkun id-
diskriminazzjoni, jew fejn ftit li xejn jkun 
hemm prospetti ta’ kompetizzjoni fl-
infrastruttura f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli wara li wieħed ikun dar għal 
wieħed jew iktar rimedji li qabel kienu
kkunsidrati xierqa. Madankollu, huwa 
importanti ħafna li wieħed jiżgura li l-
impożizzjoni tagħha tippreżerva l-inċentivi 
ta’ l-impriża kkonċernata biex tinvesti fin-
netwerk tagħha, u li ma twassal għall-ebda 
effett negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-
konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
differenti li jkunu relatati man-netwerk 
għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-
analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi 
tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-
rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni. 

sinifikanti l-inċentiv għad-diskriminzzjoni 
u billi tagħmilha iktar faċli li l-osservanza 
ta’ l-obbligi kontra d-diskriminazzjoni 
jkunu vverifikati u infurzati. F’każijiet 
eċċezzjonali, tista' tkun iġġustifikata bħala 
rimedju fejn ikun hemm ostakli għal 
nuqqas ta’ diskriminazzjoni effettiva 
f'bosta mis-swieq ikkonċernati, jew fejn ftit 
li xejn jkun hemm prospetti ta’ 
kompetizzjoni effettiva minn 
infrastruttura ġdida f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli wara li wieħed ikun dar għal 
wieħed jew iktar rimedji li qabel kienu
kkunsidrati xierqa. Madankollu, huwa 
importanti ħafna li wieħed jiżgura li l-
impożizzjoni tagħha tippreżerva l-inċentivi 
ta’ l-impriża kkonċernata biex tinvesti fin-
netwerk tagħha, u li ma twassal għall-ebda 
effett negattiv potenzjali fuq il-benessri tal-
konsumatur. L-impożizzjoni tagħha titlob 
għal analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
differenti li jkunu relatati man-netwerk 
għall-aċċess, skond il-proċedura ta’ l-
analiżi tas-suq stabbilita fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva ta’ Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi 
tas-suq u jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-
rimedju, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikulari lill-prodotti li jridu jkunu 
mmaniġġati mill-entitajiet tan-negozju li 
joperaw b’mod separat, waqt li jingħata 
każ tal-punt sa fejn tasal il-firxa tan-
netwerk u l-grad ta’ progress teknoloġiku, 
li jistgħu jaffettwaw is-sostitwibilità tas-
servizzi fissi u tar-radju. Sabiex ikunu 
evitati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li s-separazzjoni funzjonali tista’ tipprovdi mezz għas-simplifikazzjoni ta’ l-
infurzar għall-awtoritajiet u r-regolaturi, ir-regolaturi għandhom ikunu jistgħu jagħmlu użu 
minn din il-miżura fuq bażi li tħares ’l quddiem (għal restrizzjoni kontinwa serja) u mhux biss 
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wara nuqqas ta’ infurzar li jkun ilu għaddej li jfisser li r-rimedji kienu ineffettivi fuq perjodu 
estiż ta’ żmien (u għalhekk il-kompetizzjoni naqset milli tiżviluppa). Huwa importanti li 
wieħed jirreferi għal kompetizzjoni “effettiva” minħabba li tista’ tkun teżisti xi kompetizzjoni 
ta’ l-infrastruttura mingħajr ma din tkun suffiċjenti sabiex tipprovdi restrizzjoni effettiva fuq 
l-operatur dominanti.

Emenda 175
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) L-implimentazzjoni tas-separazzjoni 
funzjonali m’għandhiex timpedixxi l-
mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni xierqa 
bejn l-entitajiet diversi ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat sabiex ikun żgurat 
li jkunu protetti d-drittijiet ekonomiċi u 
ta’ sorveljanza tal-ġestjoni tal-kumpanija 
li jkollha l-kontroll tagħhom (parent 
company).

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni funzjonali ta’ intrapriżi tat-telekomunikazzjonijiet integrati vertikalment 
tikkostitwixxi intervent massiv u sproporzjonat fid-drittijiet tal-kumpaniji. Strument drastiku 
bħal dan biex jiżgura l-kompetizzjoni ikun meħtieġ biss jekk ir-regolamentazzjoni tas-swieq 
ta’ aċċess sa dak iż-żmien tkun falliet jew kienet fil-periklu li tfalli. Madankollu lanqas il-
Kummissjoni ma kienet kapaċi tosserva kwalunkwe falliment bħal dan. Bil-kuntrarju, ir-
regolamenti eżistenti jiggarantixxu aċċess suffiċjenti mill-kompetituri għall-infrastruttura ta’ 
operator tan-netwerk b’qawwa tas-suq sinifikanti.

Emenda 176
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Meta l-impriża li tkun integrata 
vertikalment tagħżel li tifred l-attivitajiet 

imħassra



PE407.629v01-00 90/111 AM\725135MT.doc

MT

tagħha billi tinħeles minn parti 
sostanzjali, jew kollha, tal-proprjetà 
tagħha fin-netwerk għall-aċċess lokali 
favur entità ġuridika separata li tkun 
proprjetà ta’ ħaddieħor jew billi 
tistabbilixxi entità ta’ negozju separata 
biex tinnegozja l-prodotti għall-aċċess, l-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tivvaluta l-effett tat-tranżazzjoni maħsuba 
fuq l-obbligi regolatorji kollha eżistenti li 
jkun imposti fuq l-operatur li jkun 
integrat vertikalment sabiex ikun żgurat li 
kull arranġament ġdid ikun konformi 
mad-2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess) 
u d-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar 
is-Servizz Universali). L-NRA konċernata 
għandha tieħu r-responsabbiltà li tagħmel 
analiżi ġdida tas-swieq li fihom tkun 
topera l-entità segregata, u timponi, 
iżżomm, temenda jew tirtira l-obbligi 
skond kif inhu xieraq. Għal dan il-għan, 
l-awtorità regolatorja nazzjonali għandu 
jkollha s-setgħa li titlob informazzjoni 
mill-impriża. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bejgħ volontarju tan-netwerks m’għandux ikun is-suġġett ta’ regolamentazzjoni legali. 
Kwalunkwe impatt potenzjali fuq il-kompetizzjoni għandu jkun rivedut fid-dawl tar-regoli tal-
kompetizzjoni nazzjonali u Ewropej eżistenti. Il-proposta tal-Kummissjoni f’dan il-punt 
għandha tiġi rifjutata.

Emenda 177
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 45 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45a) L-għażla u qabel l-għażla ta’ l-
operatur huma pilastri essenzjali tal-
kompetizzjoni li nkisbet s’issa, u għalhekk 
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għandhom ikomplu jkunu disponibbli 
għall-utenti finali fuq bażi newtrali mit-
teknoloġija. Id-dispożizzjoni li li tagħti s-
setgħa li jiġi impost obbligu għal dan l-
għan tħassret mid-Direttiva 2002/22/KE u 
ddaħħlet fid-Direttiva 2002/19/KE għal 
raġunijiet ta’ konsistenza.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika, jekk l-għażla u qabel l-għażla ta’ l-operaturi waqfu, anke temporanjament, milli 
jkunu mandatarji għal raġunijiet legali, dan jikkostitwixxi żvantaġġ kompetittiv ireparabbli li 
jkun akkompanjat minn tnaqqis maġġuri fl-investimenti ta’ l-infrastruttura mill-kompetituri, u 
żarmar ta’ l-infrastruttura li diġà jkun sar investiment fiha.

Emenda 178
Patrizia Toia

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Waqt li huwa xieraq f’xi ċirkostanzi 
għall-awtorità regolatorja nazzjonali li 
timponi obbligi fuq l-operaturi li ma 
jkollhomx saħħa sinifikanti fis-suq sabiex 
jintlaħqu l-miri bħal ma hija l-konnettività 
minn tarf għal ieħor jew l-operabilità bejn 
is-servizzi, madankollu huwa meħtieġ li 
jkun żgurat li dawn l-obbligi jkunu imposti 
b’konformità mal-qafas regolatorju u 
b’mod partikulari mal-proċeduri tan-
notifika tiegħu.

(46) Waqt li huwa xieraq f’xi ċirkostanzi 
għall-awtorità regolatorja nazzjonali li 
timponi obbligi fuq l-operaturi li ma 
jkollhomx saħħa sinifikanti fis-suq sabiex 
jintlaħqu l-miri bħal ma hija l-konnettività 
minn tarf għal ieħor jew l-operabilità bejn 
is-servizzi, jew sabiex issir promozzjoni 
ta’ l-effiċjenza, kompetizzjoni sostenibbli 
u benefiċċju massimu għall-utenti, 
madankollu huwa meħtieġ li jkun żgurat li 
dawn l-obbligi jkunu imposti b’konformità 
mal-qafas regolatorju u b’mod partikulari 
mal-proċeduri tan-notifika tiegħu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment operaturi ta’ aċċess mhux regolat jitolbu prezzijiet eżorbitanti biex iqabbdu 
telefonati ta’ tiftix fid-direttorju u wkoll ifixklu l-abbiltà tal-fornituri ta’ tiftix fid-direttorju 
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milli jistabbilixxu l-prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut tagħhom stess. M’hemm l-ebda 
ġustifikazzjoni għall-operaturi ta’ aċċess biex jitolbu prezz b’mod differenti minn prodotti 
oħrajn simili ta’ interkonnessjoni li jikkonsistu fil-ġarr tat-traffiku lejn u minn punt ta’ 
interkonnessjoni. Dawn il-problemi jeħtieġu jiġu indirizzati sabiex il-benefiċċji tal-
kompetizzjoni fis-servizzi ta’ tiftix fid-direttorju jaslu b’mod sħiħ għand l-utenti finali u sabiex 
tkun tista’ ssir it-tneħħija ta’ servizz universali ta’ bejgħ bl-imnut regolat għat-tiftix fid-
direttorju.

Emenda 179
Gabriele Albertini

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni bil-
għan li l-kundizzjonijiet għall-aċċess għas-
servizzi tat-televiżjoni diġitali u tar-radju 
stipulati fl-Anness I jkunu adattati għall-
iżviluppi fis-suq u teknoloġiċi. Dan ukoll 
huwa l-każ tal-lista minima ta’ partiti fl-
Anness II li trid tkun ippubblikata biex 
ikun issodisfatt l-obbligu tat-trasparenza. 

(47) Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni bil-
għan li l-kundizzjonijiet għall-aċċess għas-
servizzi tat-televiżjoni diġitali u tar-radju 
stipulati fl-Anness I jkunu adattati għall-
iżviluppi fis-suq u teknoloġiċi. Dan ukoll 
huwa l-każ tal-lista minima ta’ partiti fl-
Anness II li trid tkun ippubblikata biex 
ikun issodisfatt l-obbligu tat-trasparenza. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li timponi obbligi ta’ 
interkonnessjoni bl-imnut fuq operaturi li 
jikkontrollaw aċċess għal utenti finali
sabiex tiggarantixxi li l-utenti finali
jgawdu minn benefiċċju sħiħ tal-
kompetizzjoni fis-servizzi ta’ tiftix fid-
direttorju. Servizzi bħal dawn huma 
għodda essenzjali fl-użu tas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u ta’ 
relevanza partikolari għall-anzjani u għal 
dawk li għandhom xi diżabilità. Miżuri bl-
imnut huma adattati b’mod partikolari 
fejn jiffaċilitaw it-tneħħija tar-
regolamentazzjoni tas-servizz universali 
fil-livell ta’ l-imnut u jippermettu 
tranżizzjoni għal ambjent kompetittiv bl-
aktar mod sħiħ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Attwalment operaturi ta’ aċċess mhux regolat jitolbu prezzijiet eżorbitanti biex iqabbdu 
telefonati ta’ tiftix fid-direttorju u wkoll ifixklu l-abbiltà tal-fornituri ta’ tiftix fid-direttorju 
milli jistabbilixxu l-prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut tagħhom stess. M’hemm l-ebda 
ġustifikazzjoni għall-operaturi ta’ aċċess biex jitolbu prezz b’mod differenti minn prodotti 
oħrajn simili ta’ interkonnessjoni li jikkonsistu fil-ġarr tat-traffiku lejn u minn punt ta’ 
interkonnessjoni. Dawn il-problemi jeħtieġu jiġu indirizzati sabiex il-benefiċċji tal-
kompetizzjoni fis-servizzi ta’ tiftix fid-direttorju jaslu b’mod sħiħ għand l-utenti finali u sabiex 
tkun tista’ ssir it-tneħħija ta’ servizz universali ta’ bejgħ bl-imnut regolat għat-tiftix fid-
direttorju.

Attwalment operaturi ta’ aċċess mhux regolat jitolbu prezzijiet eżorbitanti biex iqabbdu 
telefonati ta’ tiftix fid-direttorju u wkoll ifixklu l-abbiltà tal-fornituri ta’ tiftix fid-direttorju 
milli jistabbilixxu l-prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut tagħhom stess (ara per eżempju, paġna 41 
tar-Rakkomandazzjoni dwar Swieq ġodda tal-Kummissjoni). M’hemm l-ebda ġustifikazzjoni 
għall-operaturi ta’ aċċess biex jitolbu prezz b’mod differenti minn prodotti oħrajn simili ta’ 
interkonnessjoni li jikkonsistu fil-ġarr tat-traffiku lejn u minn punt ta’ interkonnessjoni. Dawn 
il-problemi jeħtieġu jiġu indirizzati sabiex il-benefiċċji tal-kompetizzjoni fis-servizzi ta’ tiftix 
fid-direttorju jaslu b’mod sħiħ għand l-utenti finali u sabiex tkun tista’ ssir it-tneħħija ta’ 
servizz universali ta’ bejgħ bl-imnut regolat għat-tiftix fid-direttorju

Emenda 180
Stefano Zappalà

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni bil-
għan li l-kundizzjonijiet għall-aċċess għas-
servizzi tat-televiżjoni diġitali u tar-radju 
stipulati fl-Anness I jkunu adattati għall-
iżviluppi fis-suq u teknoloġiċi. Dan ukoll 
huwa l-każ tal-lista minima ta’ partiti fl-
Anness II li trid tkun ippubblikata biex 
ikun issodisfatt l-obbligu tat-trasparenza. 

(47) Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni bil-
għan li l-kundizzjonijiet għall-aċċess għas-
servizzi tat-televiżjoni diġitali u tar-radju 
stipulati fl-Anness I jkunu adattati għall-
iżviluppi fis-suq u teknoloġiċi. Dan ukoll 
huwa l-każ tal-lista minima ta’ partiti fl-
Anness II li trid tkun ippubblikata biex 
ikun issodisfatt l-obbligu tat-trasparenza. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li timponi obbligi ta’ 
interkonnessjoni bl-imnut fuq operaturi li 
jikkontrollaw aċċess għal utenti finali 
sabiex tiggarantixxi li l-utenti finali 
jgawdu minn benefiċċju sħiħ tal-
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kompetizzjoni fis-servizzi ta’ tiftix fid-
direttorju. Servizzi bħal dawn huma 
għodda essenzjali fl-użu tas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u ta’ 
relevanza partikolari għall-anzjani u għal 
dawk li għandhom xi diżabilità. Miżuri bl-
imnut huma adattati b’mod partikolari 
fejn jiffaċilitaw it-tneħħija tar-
regolamentazzjoni tas-servizz universali 
fil-livell ta’ l-imnut u jippermettu 
tranżizzjoni għal ambjent kompetittiv bl-
aktar mod sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment operaturi ta’ aċċess mhux regolat jitolbu prezzijiet eżorbitanti biex iqabbdu 
telefonati ta’ tiftix fid-direttorju u wkoll ifixklu l-abbiltà tal-fornituri ta’ tiftix fid-direttorju 
milli jistabbilixxu l-prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut tagħhom stess (ara per eżempju, paġna 41 
tar-Rakkomandazzjoni dwar Swieq ġodda tal-Kummissjoni). M’hemm l-ebda ġustifikazzjoni 
għall-operaturi ta’ aċċess biex jitolbu prezz b’mod differenti minn prodotti oħrajn simili ta’ 
interkonnessjoni li jikkonsistu fil-ġarr tat-traffiku lejn u minn punt ta’ interkonnessjoni. Dawn 
il-problemi jeħtieġu jiġu indirizzati sabiex il-benefiċċji tal-kompetizzjoni fis-servizzi ta’ tiftix 
fid-direttorju jaslu b’mod sħiħ għand l-utenti finali u sabiex tkun tista’ ssir it-tneħħija ta’ 
servizz universali ta’ bejgħ bl-imnut regolat għat-tiftix fid-direttorju.

Emenda 181
Patrizia Toia

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni bil-
għan li l-kundizzjonijiet għall-aċċess għas-
servizzi tat-televiżjoni diġitali u tar-radju
stipulati fl-Anness I jkunu adattati għall-
iżviluppi fis-suq u teknoloġiċi. Dan ukoll 
huwa l-każ tal-lista minima ta’ partiti fl-
Anness II li trid tkun ippubblikata biex 
ikun issodisfatt l-obbligu tat-trasparenza.

(47) Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni bil-
għan li l-kundizzjonijiet għall-aċċess għas-
servizzi tat-televiżjoni diġitali u tar-radju 
stipulati fl-Anness I jkunu adattati għall-
iżviluppi fis-suq u teknoloġiċi. Dan ukoll 
huwa l-każ tal-lista minima ta’ partiti fl-
Anness II li trid tkun ippubblikata biex 
ikun issodisfatt l-obbligu tat-trasparenza. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandu 
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jkollha s-setgħa li timponi obbligi ta’ 
interkonnessjoni bl-imnut fuq operaturi li 
jikkontrollaw aċċess għal utenti finali 
sabiex tiggarantixxi li l-utenti finali 
jgawdu minn benefiċċju sħiħ tal-
kompetizzjoni fis-servizzi ta’ tiftix fid-
direttorju. Servizzi bħal dawn huma 
għodda essenzjali fl-użu tas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u ta’ 
relevanza partikolari għall-anzjani u għal 
dawk li għandhom xi diżabilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment operaturi ta’ aċċess mhux regolat jitolbu prezzijiet eżorbitanti biex iqabbdu 
telefonati ta’ tiftix fid-direttorju u wkoll ifixklu l-abbiltà tal-fornituri ta’ tiftix fid-direttorju 
milli jistabbilixxu l-prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut tagħhom stess. Dawn il-problemi jeħtieġu 
jiġu indirizzati sabiex il-benefiċċji tal-kompetizzjoni fis-servizzi ta’ tiftix fid-direttorju jaslu 
b’mod sħiħ għand l-utenti finali u sabiex tkun tista’ ssir it-tneħħija ta’ servizz universali ta’ 
bejgħ bl-imnut regolat għat-tiftix fid-direttorju.

Emenda 182
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 47 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) Fejn ikun neċessarju li jiġu adottati 
miżuri ta’ armonizzazzjoni għall-
implimentazzjoni tal-politika tal-
Komunità dwar il-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u l-ispettru li jmorru lil hinn 
miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta leġiżlattiva lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-miżuri li jżidu proposti essenzjali ġodda għall-Qafas Regolatorju għandhom jiġu ttrattati 
skond proposta leġiżlattiva. Elementi mhux essenzjali biss jistgħu jiġu soġġetti għall-
Proċedura tal-Komitoloġija.

Emenda 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 47 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) Fejn ikun neċessarju li jiġu adottati 
miżuri ta’ armonizzazzjoni għall-
implimentazzjoni tal-politika tal-
Komunità dwar il-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u l-ispettru li jmorru lil hinn 
miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta leġiżlattiva lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda biex tiggarantixxi l-konsistenza legali mad-Deċiżjoni 1999/468/KE, Premessa 7 a u 
l-Artikolu para.2: Il-miżuri li jżidu proposti essenzjali ġodda għall-Qafas Regolatorju 
għandhom jiġu ttrattati skond proposta leġiżlattiva. Elementi mhux essenzjali biss jistgħu jiġu 
soġġetti għall-Proċedura tal-Komitoloġija.

Emenda 184
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 47 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) Fejn ikun neċessarju li jiġu adottati 
miżuri ta’ armonizzazzjoni għall-
implimentazzjoni tal-politika tal-
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Komunità dwar il-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u l-ispettru li jmorru lil hinn 
miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta leġiżlattiva lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda biex tiggarantixxi l-konsistenza legali mad-Deċiżjoni 1999/468/KE, Premessa 7 a u 
l-Artikolu para.2: Il-miżuri li jżidu proposti essenzjali ġodda għall-Qafas Regolatorju 
għandhom jiġu ttrattati skond proposta leġiżlattiva. Elementi mhux essenzjali biss jistgħu jiġu 
soġġetti għall-Proċedura tal-Komitoloġija

Emenda 185
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-introduzzjoni tar-rekwiżiti għan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġika 
fid-deċiżjonijiet dwar l-assenjazzjoni u l-
allokazzjoni, flimkien ma’ possibbiltà 
ikbar ta’ trasferiment tad-drittijiet bejn l-
impriżi, għandha tkabbar il-libertà u l-
mezzi biex titwassal il-komunikazzjoni 
elettronika u s-servizzi tal-midja 
awdjoviżiva lill-pubbliku, b’dan tkun 
ukoll iffaċilitata l-kisba tal-għanijiet ta’ 
interess ġenerali. Għalhekk, ċerti obbligi 
ta’ interess ġenerali imposti fuq ix-
xandara biex iwasslu servizzi tal-midja 
awdjovizivi jistgħu jkunu ssodisfatti 
dejjem iktar mingħajr il-ħtieġa li 
jingħataw id-drittijiet individwali għall-
użu ta’ l-ispettru tar-radju. L-użu ta’ 
kriterji speċifiċi biex ikun assenjat l-
ispettru tar-radju lix-xandara jkun 
iġġustifikat biss meta dan ikun essenzjali 
biex jintlaħaq għan partikulari ta’ 

imħassra
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interess ġenerali stabbilit fil-liġi 
nazzjonali. Il-proċeduri assoċjati ma’ l-
insegwiment ta’ għanijiet ta’ interess 
ġenerali għandhom fiċ-ċirkostanzi kollha 
jkunu trasparenti, oġġettivi, proporzjonati 
u mhux diskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emendi għal Premessa (21) u Premessa (22)

Emenda 186
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-introduzzjoni tar-rekwiżiti għan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġika 
fid-deċiżjonijiet dwar l-assenjazzjoni u l-
allokazzjoni, flimkien ma’ possibbiltà 
ikbar ta’ trasferiment tad-drittijiet bejn l-
impriżi, għandha tkabbar il-libertà u l-
mezzi biex titwassal il-komunikazzjoni 
elettronika u s-servizzi tal-midja 
awdjoviżiva lill-pubbliku, b’dan tkun 
ukoll iffaċilitata l-kisba tal-għanijiet ta’ 
interess ġenerali. Għalhekk, ċerti obbligi 
ta’ interess ġenerali imposti fuq ix-
xandara biex iwasslu servizzi tal-midja 
awdjovizivi jistgħu jkunu ssodisfatti 
dejjem iktar mingħajr il-ħtieġa li 
jingħataw id-drittijiet individwali għall-
użu ta’ l-ispettru tar-radju. L-użu ta’ 
kriterji speċifiċi biex ikun assenjat l-
ispettru tar-radju lix-xandara jkun 
iġġustifikat biss meta dan ikun essenzjali 
biex jintlaħaq għan partikulari ta’ 
interess ġenerali stabbilit fil-liġi 
nazzjonali. Il-proċeduri assoċjati ma’ l-
insegwiment ta’ għanijiet ta’ interess 

imħassra



AM\725135MT.doc 99/111 PE407.629v01-00

MT

ġenerali għandhom fiċ-ċirkostanzi kollha 
jkunu trasparenti, oġġettivi, proporzjonati 
u mhux diskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu mingħajr restrizzjoni dwar l-eċċezzjonijiet kulturali 
essenzjali.

Emenda 187
Dominique Vlasto

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, l-ebda utent ta’ l-
ispettru tar-radju m’għandu jkun eżentat 
mill-obbligu li jħallas id-drittijiet jew it-
tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ l-
ispettru tar-radju. 

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jibqa’ possibbli għall-Istati Membri li jżommu jew jintroduċu arranġamenti fejn l-
obbligu ta’ ħlas għal dritt ta’ l-użu jiġi sostitwit b’obbligu biex ikunu ssodisfati l-miri speċifiċi 
ta’ interess ġenerali. Sistemi bħal dawn huma komuni fir-rigward ta’ frekwenzi ta’ xandir 
terrestri fejn jaqdu l-miri tal-pluraliżmu tal-midja.
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Emenda 188
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, l-ebda utent ta’ l-
ispettru tar-radju m’għandu jkun eżentat 
mill-obbligu li jħallas id-drittijiet jew it-
tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ l-
ispettru tar-radju.

imħassra

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jibqa’ possibbli għall-Istati Membri li jżommu jew li jintroduċu arranġamenti fejn l-
obbligu ta’ ħlas għal dritt ta’ l-użu ta’ l-ispettru jiġi sostitwit b’obbligu biex ikunu ssodisfati 
l-miri speċifiċi ta’ interess ġenerali. Arranġamenti ta’ dan it-tip, li jgħinu biex jintlaħqu l-miri 
tal-pluraliżmu tal-midja, huma prattika standard fejn huma kkonċernati l-frekwenzi tax-
xandir terrestri. 

Emenda 189
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, l-ebda utent ta’ l-
ispettru tar-radju m’għandu jkun eżentat 
mill-obbligu li jħallas id-drittijiet jew it-
tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ l-
ispettru tar-radju.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jibqa’ possibbli għall-Istati Membri li jżommu jew li jintroduċu sistemi fejn l-



AM\725135MT.doc 101/111 PE407.629v01-00

MT

obbligu ta’ ħlas għal dritt ta’ l-użu ta’ l-ispettru jiġi sostitwit b’obbligu biex ikunu ssodisfati 
l-miri speċifiċi ta’ interess ġenerali. Sistemi bħal dawn huma komuni fir-rigward ta’ 
frekwenzi ta’ xandir terrestri fejn jaqdu l-miri tal-pluraliżmu fil-midja.

Emenda 190
Robert Goebbels

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, l-ebda utent ta’ l-
ispettru tar-radju m’għandu jkun eżentat 
mill-obbligu li jħallas id-drittijiet jew it-
tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ l-
ispettru tar-radju.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-kunċett se jkun diffiċli biex jiġi implimentat eż. se jġiegħel lil min għandu d-dixxijiet 
tas-satellita biex jirreġistrahom, li jwassal għall-amministrazzjoni kkumplikata ta’ miljuni ta’ 
entrati fir-reġistru. Dan fl-aħħar mill-aħħar se jkun ta’ detriment għall-konsumaturi (utenti 
finali) fl-UE.

Emenda 191
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, l-ebda utent ta’ l-
ispettru tar-radju m’għandu jkun eżentat 
mill-obbligu li jħallas id-drittijiet jew it-
tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ l-
ispettru tar-radju.

imħassra

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan il-kunċett jista’ jwassal għall-impożizzjoni ta’ ħlasijiet fuq it-trasmissjonijiet kollha bis-
satellita: “downlink” u “uplink”. Jikkontradixxi l-prinċipji prevalenti  fis-suq waħdieni ta’ l-
UE ta’ eżenzjoni minn liċenzja, riċezzjoni bla ħlas, u l-eliminazzjoni ta’ ostakoli għad-
dixxijiet tas-satellita li jirċievu servizzi transkonfinali. 
Dan il-kunċett se jkun diffiċli biex jiġi implimentat, se jġiegħel lil min għandu d-dixxijiet tas-
satellita biex jirreġistrahom u se jwassal għal amministrazzjoni kkumplikata. 
Għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jżommu jew li jintroduċu sistema fejn l-obbligu 
li jitħallsu drittijiet għall-użu jiġi sostitwit b’obbligu li jiġu ssodisfati l-miri ta’ interess 
ġenerali, kif inhi l-prattika għall-frekwenzi ta’ xandir terrestri.

Emenda 192
Mary Honeyball

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, l-ebda utent ta’ l-
ispettru tar-radju m’għandu jkun eżentat 
mill-obbligu li jħallas id-drittijiet jew it-
tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ l-
ispettru tar-radju.

imħassra

Or. en

Emenda 193
Catherine Trautmann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, l-ebda utent ta’ l-
ispettru tar-radju m’għandu jkun eżentat
mill-obbligu li jħallas id-drittijiet jew it-
tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ l-
ispettru tar-radju.

(50) Kwalunkwe eżenzjoni, sħiħa jew 
parzjali mill-obbligu ta’ ħlas ta’ drittijiet
jew tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ l-
ispettru tar-radju għandha tkun oġġettiva 
u trasparenti u bbażata fuq l-eżistenza ta’ 
obbligi oħra ta’ interess ġenerali stabbiliti 
fil-liġi nazzjonali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta’ emenda 8 ta’ Guardans. Għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jżommu 
jew jintroduċu sistemi fejn l-obbligu li jitħallsu drittijiet għall-użu jiġi sostitwit b’obbligu li 
jiġu ssodisfati l-miri ta’ interess ġenerali. Sistemi bħal dawn huma komuni fir-rigward ta’ 
frekwenzi terrestri fejn huma jaqdu l-miri tal-pluraliżmu tal-midja.

Emenda 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, l-ebda utent ta’ l-
ispettru tar-radju m’għandu jkun eżentat
mill-obbligu li jħallas id-drittijiet jew it-
tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ l-
ispettru tar-radju.

(50) Kwalunkwe eżenzjoni, sħiħa jew 
parzjali mill-obbligu ta’ ħlas ta’ drittijiet 
jew it-tariffi normali stabbiliti għall-użu ta’ 
l-ispettru tar-radju għandu jkun oġġettiv u 
trasparenti u bbażat fuq l-eżistenza ta’ 
obbligi oħra ta’ interess ġenerali stabbiliti 
fil-liġi nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jibqa’ possibbli għall-Istati Membri li jżommu jew li jintroduċu sistemi fejn l-obbligu 
li jitħallsu drittijiet għall-użu jiġi sostitwit b’obbligu li jiġu ssodisfati l-miri ta’ interess 
ġenerali speċifiċi. Sistemi bħal dawn huma komuni fir-rigward ta’ frekwenzi tax-xandir 
terrestri fejn huma jaqdu l-miri tal-pluraliżmu tal-midja

Emenda 195
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Meta wieħed iqis l-impatt restrittiv fuq (51) Meta wieħed iqis l-impatt restrittiv fuq 
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l-aċċess liberu għall-frekwenzi tar-radju, il-
validità tad-dritt għall-użu individwali li 
ma jkunx negozjabbli għandu jkun limitat 
biż-żmien. Meta d-drittijiet għall-użu 
jinkludu fihom dispożizzjoni għat-tiġdid 
tal-validità tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom l-ewwel jagħmlu eżami mill-
ġdid, li jkun jinkludi konsultazzjoni 
pubblika, waqt li jikkunsidraw l-iżviluppi 
fis-suq, ta’ kopertura u teknoloġiċi. 
Minħabba l-iskarsezza ta’ spettru tar-
radju, id-drittijiet individwali mogħtija 
lill-impriżi għandhom ikunu eżaminati 
mill-ġdid regolarment. Meta jagħmlu dan 
l-eżami mill-ġdid, l-Istati Membri 
għandhom iżommu bilanċ bejn l-interessi 
tad-detenturi tad-drittijiet u l-ħtieġa li tkun 
stimolata l-introduzzjoni tan-negozju ta’ l-
ispettru tar-radju kif ukoll l-użu iktar 
flessibbli ta’ l-ispettru tar-radju permezz ta’ 
l-awtorizzazzjonijiet ġenerali meta jkun 
possibbli. 

l-aċċess liberu għall-frekwenzi tar-radju, il-
validità tad-dritt għall-użu individwali li 
ma jkunx negozjabbli għandu jkun limitat 
biż-żmien. Meta d-drittijiet għall-użu 
jinkludu fihom dispożizzjoni għat-tiġdid 
tal-validità tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom l-ewwel jagħmlu eżami mill-
ġdid, li jkun jinkludi konsultazzjoni 
pubblika, waqt li jikkunsidraw l-iżviluppi 
fis-suq, ta’ kopertura u teknoloġiċi. Meta 
jagħmlu dan l-eżami mill-ġdid, l-Istati 
Membri għandhom iżommu bilanċ bejn l-
interessi tad-detenturi tad-drittijiet u l-
konsumaturi (billi jqisu l-investiment li 
jkun sar u l-potenzjal ta’ innovazzjoni u l-
bżonn li tkun żgurata ċ-ċertezza 
kummerċjali) u l-ħtieġa li tkun stimolata l-
introduzzjoni tan-negozju ta’ l-ispettru tar-
radju kif ukoll l-użu iktar flessibbli ta’ l-
ispettru tar-radju permezz ta’ l-
awtorizzazzjonijiet ġenerali meta jkun 
possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni tad-drittijiet eżistenti għall-użu ta’ l-ispettru tar-radju għandha:

- Tikkunsidra l-mudelli kummerċjali ta’ ċerti setturi ta’ l-industrija tal-
komunikazzjonijiet, per eżempju l-operaturi tas-satellita; u 

- Tħeġġeġ investiment u innovazzjoni f’setturi bħal dawn għall-benefiċċju ta’ l-industrija 
Ewropea.

Per eżempju, bosta snin ta’ disinn u ħin għall-kostruzzjoni huma investiti f’sistema bis-
satellita. Wara t-tnedija, satellita għandha għomor mistenni ta’ 15-20 sena. Biex ikunu 
żgurati ċ-ċertezza, l-investiment u l-innovazzjoni kummerċjali huwa essenzjali li jkun hemm 
stennija leġittima ta’ tiġdid ta’ awtorizzazzjoni għal dak il-perjodu.
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Emenda 196
Robert Goebbels

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 57 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57a) L-attivitajiet segwiti skond din id-
Direttiva għandhom jirrikonoxxu x-
xogħol ta’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali u reġjonali fir-rigward ta’ 
immaniġjar ta’ l-ispettru tar-radju, eż. l-
Unjoni Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjonijiet (ITU) u l-
Konferenza Ewropea ta’ l-
Amministrazzjonijiet Postali u tat-
Telekomunikazzjonijiet (CEPT) biex ikun 
żgurat l-immaniġjar effiċjenti, u l-
armonizzazzjoni ta’ l-użu ta’ l-ispettru 
madwar il-Komunità. L-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jirrikonoxxu l-
kontenut tal-ftehimiet internazzjonali li 
daħlu fihom l-Istati Membri skond ir-
Regolamenti tar-Radju ta’ l-ITU fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importanza ta’ l-ITU li tistabbilixxi regolamenti vinkolattivi internazzjonali għall-użu 
effiċjenti ta’ l-ispettru u l-użu ta’ l-orbita bbażat fuq l-użu effiċjenti, razzjonali u li jagħti 
profit ma tistax ma titqiesx. Biex ikun żgurat użu effiċjenti ta’ l-ispettru huwa essenzjali li l-
operaturi jikkonformaw ma’ u jibbażaw fuq il-proċeduri ta’ organizzazzjoni u koordinament 
skond l-ITU biex jiżguraw li netwerk jew sistema jkunu jistgħu jiġu kkoordinati b’suċċess u
jkunu jistgħu jintużaw.
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Emenda 197
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 58 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58a) Il-Kummissjoni għandha 
timmonitorja l-iżviluppi tal-kompetizzjoni 
ta’ l-infrastruttura fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi 
b’kooperazzjoni ma’ BERT. Għandha ssir 
reviżjoni ta’ regolament “ex-ante” 
speċifika għas-settur mill-Kummissjoni 
f’Jannar 2014 sabiex ikun evalwat il-
proċess ta’ tneħħija fi stadji ta’ 
regolament bħal dan flimkien mal-kunċett 
biex jitkompla regolament bħal dan fl-
Istati Membri u swieq sotto-nazzjonali 
fejn il-kompetizzjoni ta’ l-infrastruttura 
ma tkunx għadha fattibbli.

Or. en

Emenda 198
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni tad-Direttivi ta’ Qafas, 
dwar l-Aċċess u dwar l-Awtorizzazzjoni 
għandhom ikunu adottati skond id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri 
għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-
implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni.

(59) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni tad-Direttivi ta’ Qafas, 
dwar l-Aċċess u dwar l-Awtorizzazzjoni 
għandhom ikunu adottati skond id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri 
għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-
implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni. Il-miżuri li jista’ jkollhom 
impatt negattiv fuq il-miri tal-politika 
kulturali u tal-midja kif imfissra mill-
Istati Membri, m’għandhomx jitqiesu 
mill-Kummissjoni Ewropea fil-forma ta’ 
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miżuri implimentattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardja proposta hija essenzjali fir-rigward ta’ setgħat ta’ implimentazzjoni estiżi 
konferiti fuq il-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 199
Mary Honeyball

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni tad-Direttivi ta’ Qafas, 
dwar l-Aċċess u dwar l-Awtorizzazzjoni 
għandhom ikunu adottati skond id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri 
għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-
implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni.

(59) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni tad-Direttivi ta’ Qafas, 
dwar l-Aċċess u dwar l-Awtorizzazzjoni 
għandhom ikunu adottati skond id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri 
għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-
implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni. Il-miżuri li jista’ jkollhom 
impatt negattiv fuq il-miri tal-politika 
kulturali u tal-midja, kif definiti mill-
Istati Membri, m’għandhomx jitqiesu 
mill-Kummissjoni Ewropea fil-forma ta’ 
miżuri implimentattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 200
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta 
miżuri ta’ implimentazzjoni rigward in-
notifiki skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva 
ta’ Qafas; rigward l-armonizzazzjoni fl-
oqsma ta’ l-ispettru u l-għoti ta' numri kif 
ukoll f'kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà 
tan-netwerks u tas-servizzi; rigward l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; 
rigward l-implimentazzjoni ta' l-
istandards; u rigward l-applikazzjoni 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet tal-qafas 
regolatorju. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa wkoll li tadotta miżuri 
ta’ implimentazzjoni biex taġġorna l-
Anness I u II tad-Direttiva ta' l-Aċċess 
għas-suq u għall-iżviluppi teknoloġiċi, kif 
ukoll biex tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni biex tarmonizza r-regoli, 
il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni tan-netwerks u tas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Peress 
li dawn il-miżuri huma ta’ ambitu 
ġenerali u huma maħsubin biex 
jikkompletaw din id-Direttiva biż-żieda ta’ 
elementi ġodda mhux essenzjali, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
jipprovdi għaliha l-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. Fejn, minħabba 
raġunijiet ta’ urġenza assoluta, il-limiti 
normali ta’ żmien għal din il-proċedura 
ma jistgħux ikunu osservati, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tuża l-proċedura ta’ urġenza li jipprovdi 
għaliha l-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 
msemmija hawn fuq.

imħassra

Or. de



AM\725135MT.doc 109/111 PE407.629v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Is-setgħa li jinħarġu linji gwida permezz tal-proċedura regolatorja bi skrutinju, proposta 
hawnhekk mill-Kummissjoni, tillimita b’mod sinifikanti d-drittijiet tal-Parlament Ewropew u 
għandha tiġi rrifjutata.

Emenda 201
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri 
ta’ implimentazzjoni rigward in-notifiki 
skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas; 
rigward l-armonizzazzjoni fl-oqsma ta’ l-
ispettru u l-għoti ta' numri kif ukoll 
f'kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà tan-
netwerks u tas-servizzi; rigward l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; 
rigward l-implimentazzjoni ta' l-istandards; 
u rigward l-applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll li tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni biex taġġorna l-
Anness I u II tad-Direttiva ta' l-Aċċess 
għas-suq u għall-iżviluppi teknoloġiċi, kif 
ukoll biex tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni biex tarmonizza r-regoli, 
il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni tan-netwerks u tas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Peress 
li dawn il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali 
u huma maħsubin biex jikkompletaw din 
id-Direttiva biż-żieda ta’ elementi ġodda 
mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
li jipprovdi għaliha l-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. Fejn, minħabba 
raġunijiet ta’ urġenza assoluta, il-limiti 
normali ta’ żmien għal din il-proċedura 
ma jistgħux ikunu osservati, il-

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri 
ta’ implimentazzjoni rigward in-notifiki 
skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas; 
rigward l-armonizzazzjoni fl-oqsma ta’ l-
għoti ta' numri kif ukoll f'kwistjonijiet 
marbutin mas-sigurtà tan-netwerks u tas-
servizzi; rigward l-identifikazzjoni ta' 
swieq transkonfinali; rigward l-
implimentazzjoni ta' l-istandards; u rigward 
l-applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. 
Peress li dawn il-miżuri huma ta’ ambitu 
ġenerali u huma maħsubin biex 
jikkompletaw din id-Direttiva biż-żieda ta’ 
elementi ġodda mhux essenzjali, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li jipprovdi għaliha 
l-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. 
Minħabba li l-kondotta tal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju fi ħdan il-limiti 
taż-żmien normali tista’, f’ċerti 
sitwazzjonijiet eċċezzjonali, tfixkel l-
adozzjoni f’waqtha tal-miżuri ta’ 
implimentazzjoni, il-Parlament Ewropew, 
il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom 
jaġixxu malajr sabiex jiżguraw l-
adozzjoni f’waqtha ta’ dawk il-miżuri.
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Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tuża l-proċedura ta’ urġenza li jipprovdi 
għaliha l-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 
msemmija hawn fuq, 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta’ armonizzazzjoni li jżidu proposti essenzjali ġodda għall-qafas regolatorju 
għandhom jiġu indirizzati skond proposta leġiżlattiva. Elementi mhux essenzjali biss jistgħu 
jkunu soġġetti għall-Proċedura ta’ Komitoloġija.

Emenda 202
Patrizia Toia

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri 
ta’ implimentazzjoni rigward in-notifiki 
skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas; 
rigward l-armonizzazzjoni fl-oqsma ta’ l-
ispettru u l-għoti ta' numri kif ukoll 
f'kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà tan-
netwerks u tas-servizzi; rigward l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; 
rigward l-implimentazzjoni ta' l-istandards; 
u rigward l-applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll li tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni biex taġġorna l-
Anness I u II tad-Direttiva ta' l-Aċċess 
għas-suq u għall-iżviluppi teknoloġiċi, kif 
ukoll biex tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni biex tarmonizza r-regoli, 
il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni tan-netwerks u tas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Peress 
li dawn il-miżuri huma ta’ ambitu 
ġenerali u huma maħsubin biex 

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri 
ta’ implimentazzjoni rigward in-notifiki 
skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas; 
rigward l-armonizzazzjoni fl-oqsma ta’ l-
ispettru u l-għoti ta' numri kif ukoll 
f'kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà tan-
netwerks u tas-servizzi; rigward l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; 
rigward l-implimentazzjoni ta' l-istandards; 
u rigward l-applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll mid-Direttivi Kwadri u ta’ 
Awtorizzazzjoni li tarmonizza t-trattament 
regolatorju tas-servizzi pan-Ewropej, 
bħas-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet 
globali.
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jikkompletaw din id-Direttiva biż-żieda ta’ 
elementi ġodda mhux essenzjali, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
jipprovdi għaliha l-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. Fejn, minħabba 
raġunijiet ta’ urġenza assoluta, il-limiti 
normali ta’ żmien għal din il-proċedura 
ma jistgħux ikunu osservati, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tuża l-proċedura ta’ urġenza li jipprovdi 
għaliha l-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 
msemmija hawn fuq,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Premessa 60 telenka s-setgħat konferiti fuq il-Kummissjoni. Fost dawn hemm is-setgħa li jkun 
armonizzat l-infurzar tad-dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Is-servizzi pan-Ewropej 
għandhom ikunu l-ewwel kandidat għall-applikazzjoni armonizzata ta’ dispożizzjonijiet bħal 
dawn. Is-servizzi ta’ telekomunikazzjonijiet globali (GTS) li jgħaqqdu l-uffiċċji ta’ kumpaniji 
multinazzjonali f’pajjiżi differenti Ewropej, u ħafna drabi kontinenti differenti, huma eżempju 
ewlieni għal servizzi pan-Ewropej li għalihom, id-dispożizzjonijiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikunu armonizzati mill-Kummissjoni.
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