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Emenda 203
Patrizia Toia

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika, tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi 
asssoċjati, u ċerti aspetti tat-tagħmir 
terminali. Tippreskrivi l-kompiti ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
tistabbilixxi lista ta’ proċeduri biex tiżgura 
l-applikazzjoni armonizzata tal-qafas 
regolatorju f’kull parti tal-Komunità.

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika, tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi 
asssoċjati, u ċerti aspetti tat-tagħmir 
terminali biex tiffaċilita l-aċċess għal 
utenti b’disabilità u tħeġġeġ l-użu ta’ 
telekomunikazzjonijiet elettroniċi minn 
utenti żvantaġġjati. Tippreskrivi l-kompiti 
ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
tistabbilixxi lista ta’ proċeduri biex tiżgura 
l-applikazzjoni armonizzata tal-qafas 
regolatorju f’kull parti tal-Komunità.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda trid tiċċara l-aspetti varji tat-tagħmir terminali li jista’ jassigura l-aċċessibbiltà 
għas-servizzi tat-telekomunikazzjoni kollha.

Emenda 204
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi 

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi 
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tal-komunikazzjoni elettronika, tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi 
asssoċjati, u ċerti aspetti tat-tagħmir 
terminali. Tippreskrivi l-kompiti ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
tistabbilixxi lista ta’ proċeduri biex tiżgura 
l-applikazzjoni armonizzata tal-qafas 
regolatorju f’kull parti tal-Komunità.

tal-komunikazzjoni elettronika, tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi 
asssoċjati, u ċerti aspetti tat-tagħmir 
terminali nkluż l-aċċessibbiltà ta’ tagħmir 
terminali għal persuni b’disabilità. 
Tippreskrivi l-kompiti ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u tistabbilixxi lista 
ta’ proċeduri biex tiżgura l-applikazzjoni 
armonizzata tal-qafas regolatorju f’kull 
parti tal-Komunità.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li t-tagħmir terminali jkun aċċessibbli, sabiex il-persuni b’disabilità jkunu 
jistgħu jibbenefikaw mis-servizzi offruti mis-soċjetà ta’ l-informazzjoni.

Emenda 205
Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika, tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi 
asssoċjati, u ċerti aspetti tat-tagħmir 
terminali. Tippreskrivi l-kompiti ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
tistabbilixxi lista ta’ proċeduri biex tiżgura 
l-applikazzjoni armonizzata tal-qafas 
regolatorju f’kull parti tal-Komunità.

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika, tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi 
asssoċjati, u ċerti aspetti tat-tagħmir 
terminali, inkluż għall-utenti aħħarin 
b’diżabilità. Tippreskrivi l-kompiti ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
tistabbilixxi lista ta’ proċeduri biex tiżgura 
l-applikazzjoni armonizzata tal-qafas 
regolatorju f’kull parti tal-Komunità.

Or. en
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Emenda 206
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, huwa miżjud il-
paragrafu li ġej:
"(1a) Il-qafas regolatorju armonizzat 
għandu jippromwovi l-protezzjoni tal-
konsumatur fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, b’hekk 
tkun garantita kemm informazzjoni 
preċiża u komprensiva f’kull forma u 
permezz ta’ kull mezz kif ukoll 
trasparenza fit-tariffi u l-kwalità fis-
servizz.
Għandu jirrikonoxxi wkoll l-irwol ta’ l-
assoċjazzjonijiet tal-konsumatur fil-
konsultazzjonijiet pubbliċi u għandu 
jassigura li l-awtoritajiet jew is-suġġetti 
responsabbli jkunu mgħammra bir-riżorsi 
meħtieġa sabiex jimpedixxu 
manipulazzjoni potenzjali u jaġixxu bl-
effettività meħtieġa kontra kull forma ta’ 
frodi li tirriżulta fil-qasam tas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi."

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda tfittex li tenfażizza l-ħtieġa li l-konsumaturi jiġu protetti.

Emenda 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -2 (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-2) L-Artikolu 2, punt (a) huwa ssostitwit 
bit-test li ġej:
"(a) "netwerk tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi" jfisser sistemi ta’ trasmissjoni 
u, fejn applikabbli, tagħmir ta’ swiċċjar u 
ta’ routing u riżorsi oħrajn jew elementi 
tan-netwerk mhux attivi li jippermettu l-
ġarr ta’ sinjali b’wajer, bir-radju, b’mezz 
ottiku jew b’mezz elettromanjetiku ieħor, 
inkluż netwerks tas-satelliti, networks 
terrestri (circuit- u packet-switched, 
inkluż l-Internet) fissi u mobbli, sistemi 
ta’ kejbils ta’ l-elettriku, li jintużaw għall-
għanijiet ta’ trasmissjoni ta’ sinjali, 
netwerks użati għax-xandir bir-radju u 
bit-televiżjoni, irrispettivament mit-tip ta’ 
informazzjoni miġrura;"

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tad-definizzjoni, minħabba li taffettwa n-netwerks elettroniċi tal-komunikazzjoni 
aktar milli netwerks tal-komunikazzjonijiet pubbliċi.

Emenda 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) “swieq tranżnazzjonali” tfisser swieq li 
jkopru l-Komunità jew parti sostanzjali 
tagħha, li jinsabu f'aktar minn Stat 
Membru wieħed;

b) “swieq tranżnazzjonali” tfisser swieq 
identifikati skond l-Artikolu 15(4) li 
jkopru l-Komunità jew parti sostanzjali 
tagħha;

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-Artikolu 15(4) għandha tinżamm, minħabba li din tistabbilixxi kif is-swieq 
tranżnazzjonali huma identifikati.

Emenda 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) netwerk pubbliku tal-komunikazzjoni” 
tfisser netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika wżat kollu jew prinċipalment 
biex jipprovdi s-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika disponibbli 
għall-pubbliku li jissapportjaw it-
trasferiment ta’ l-informazzjoni bejn il-
punti terminali tan-netwerk, u jinkludi 
elementi tan-netwerk li ma jkunux attivi;

d) netwerk pubbliku tal-komunikazzjoni” 
tfisser netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika wżat kollu jew prinċipalment 
biex jipprovdi s-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika disponibbli 
għall-pubbliku li jissapportjaw it-
trasferiment ta’ l-informazzjoni bejn il-
punti terminali tan-netwerk;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Konsistenza, minħabba li ġew inklużi fid-definizzjoni ta’ netwerk tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi (Artikolu 2 (a)).

Emenda 210
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt ċ
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
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komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew 
servizz jew li jkollhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, 
sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi 
tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-
infrastruttura fiżika bħal ma huma t-tubi, l-
arbli, il-kaxxi tat-triq, u l-bini;

tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew 
servizz jew li jkollhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, 
sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi 
tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-
infrastruttura fiżika bħal ma huma t-tubi,
inklużi dawk ta’ infrastrutturi pubbliċi u 
privati oħrajn bħal tubi ta’ l-elettriku, tal-
gass, tad-drenaġġ u ta’ l-ilma, l-arbli, il-
kaxxi tat-triq, u l-bini;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tixxerred l-infrastruttura, l-aċċess ta' tnedija għat-tubi m’għandux ikun limitat 
artifiċjalment għal tubi ta’ operaturi ta’ telekomunikazzjonijiet iżda għandu jinkludi t-tubi 
kollha disponibbli. Aktar ma jkun hemm tubi disponibbli aktar ikun hemm ċansijiet għal 
kompetizzjoni sostenibbli minħabba tnedija ta’ netwerk ta’ terza parti. Servizzi ta’ 
ġenerazzjoni ġdida mhux ser joperaw fuq il-wajers tar-ram kurrenti; sejra tintuża 
infrastruttura ġdida għal kollox, li r-restrizzjoni għaliha huma l-kanali fiżiċi li jkun se jgħaddi 
minnhom it-tqabbid.

Emenda 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt ċ
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew 
servizz jew li jkollhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, 
sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi 

e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew 
servizz jew li jkollhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, 
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tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-
infrastruttura fiżika bħal ma huma t-tubi, l-
arbli, il-kaxxi tat-triq, u l-bini;

kapaċità ta’ identifikazzjoni, lokazzjoni u 
preżenza, sistemi għall-aċċess 
kundizzjonali u gwidi tal-programmi 
elettroniċi, kif ukoll l-infrastruttura fiżika 
bħal ma huma t-tubi, l-arbli, il-kaxxi tat-
triq, u l-bini; 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jitwessa’ l-iskop tad-definizzjoni sabiex jinkludi aktar eżempji ta’ faċilitajiet 
assoċjati.

Il-formolazzjoni għandha tkun konformi wkoll mal-punt (i) ta’ l-Artikolu 12 ta’ l-abbozz tad-
Direttiva ta’ l-2007 dwar l-aċċess għan-netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u 
faċilitajiet assoċjati.

Emenda 212
Stefano Zappalà

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt ċ
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew 
servizz jew li jkollhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, 
sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi 
tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-
infrastruttura fiżika bħal ma huma t-tubi, l-
arbli, il-kaxxi tat-triq, u l-bini;

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew 
servizz jew li jkollhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, 
servizzi ta’ ġbir u kontijiet u databases 
b’abbonament għall-għoti ta’ servizzi ta’ 
tiftix b’direttorju, sistemi għall-aċċess 
kundizzjonali u gwidi tal-programmi 
elettroniċi, kif ukoll l-infrastruttura fiżika 
bħal ma huma t-tubi, l-arbli, il-kaxxi tat-
triq, u l-bini;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta’ ġbir u ta’ kontijiet u l-aċċess għad-databases ta’ l-abbonati huma faċilitajiet 
essenzjali li operatur tat-telekomunikazzjonijiet li jikkontrolla l-aċċess għall-utenti aħħarin 
għandu jipprovdi lill-fornituri ta’ tiftix f’direttorju sabiex jippermetti l-għoti ta’ servizzi 
kompetittivi ta' tiftix f'direttorju skond id-Direttiva dwar il-Kompetizzjoni (Artikolu 5). L-
aċċess għad-databases ta’ l-abbonati huwa indirizzat b’mod speċifiku fl-Artikolu 25.2 tad-
Direttiva dwar is-Servizz Universali.

Emenda 213
Gabriele Albertini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt ċ
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew 
servizz jew li jkollhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, 
sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi 
tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-
infrastruttura fiżika bħal ma huma t-tubi, l-
arbli, il-kaxxi tat-triq, u l-bini;

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew 
servizz jew li jkollhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz,
servizzi ta’ ġbir u kontijiet u databases 
b’abbonament għall-għoti ta’ servizzi ta’ 
tiftix b’direttorju, sistemi għall-aċċess 
kundizzjonali u gwidi tal-programmi 
elettroniċi, kif ukoll l-infrastruttura fiżika 
bħal ma huma t-tubi, l-arbli, il-kaxxi tat-
triq, u l-bini;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta’ ġbir u ta’ kontijiet u l-aċċess għad-databases ta’ l-abbonati huma faċilitajiet 
essenzjali li operatur tat-telekomunikazzjonijiet li jikkontrolla l-aċċess għall-utenti aħħarin 
għandu jipprovdi lill-fornituri ta’ tiftix f’direttorju sabiex jippermetti l-għoti ta’ servizzi 
kompetittivi ta' tiftix f'direttorju skond id-Direttiva dwar il-Kompetizzjoni (Artikolu 5). L-
aċċess għad-databases ta’ l-abbonati huwa indirizzat b’mod speċifiku fl-Artikolu 25.2 tad-
Direttiva dwar is-Servizz Universali.
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Emenda 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt ċ
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew 
servizz jew li jkollhom il-potenzjal li
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, 
sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi 
tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-
infrastruttura fiżika bħal ma huma t-tubi, l-
arbli, il-kaxxi tat-triq, u l-bini;

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew 
servizz jew li jkollhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz,
servizzi ta’ ġbir u kontijiet u databases 
b’abbonament għall-għoti ta’ servizzi ta’ 
tiftix b’direttorju, sistemi għall-aċċess 
kundizzjonali u gwidi tal-programmi 
elettroniċi, kif ukoll l-infrastruttura fiżika 
bħal ma huma t-tubi, l-arbli, il-kaxxi tat-
triq, u l-bini;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta’ ġbir u ta’ kontijiet u l-aċċess għad-databases ta’ l-abbonati huma faċilitajiet 
essenzjali li operatur tat-telekomunikazzjonijiet li jikkontrolla l-aċċess għall-utenti aħħarin 
għandu jipprovdi lill-fornituri ta’ tiftix f’direttorju sabiex jippermetti l-għoti ta’ servizzi 
kompetittivi ta' tiftix f'direttorju skond id-Direttiva dwar il-Kompetizzjoni (Artikolu 5). L-
aċċess għad-databases ta’ l-abbonati huwa indirizzat b’mod speċifiku fl-Artikolu 25.2 tad-
Direttiva dwar is-Servizz Universali.
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Emenda 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt e
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” 
tfisser interferenza li tipperikola t-
tħaddim ta’ servizz tar-radju għat-tbaħħir 
jew ta’ servizzi oħra tas-sigurtà jew li 
b’xi mod ieħor tiddegrada serjament, 
tfixkel jew titterrompi b’mod irrepetut 
servizz tal-komunikazzjoni bir-radju li 
jkun jopera skond ir-regolamenti tal-
Komunità jew nazzjonali li jkunu 
japplikaw.

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà, li teknikament 
ifixklu l-użu konġunt ta’ frekwenzi, jew li 
b’xi mod ieħor jistgħu jiddegradaw
serjament, ifixklu jew jitterrompu b’mod 
irrepetut servizz tal-komunikazzjoni bir-
radju li jkun jopera skond ir-regolamenti 
tal-Komunità, nazzjonali jew 
internazzjonali  li jkunu japplikaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu restrizzjonijiet mhux biss fejn ġiet 
osservata tali interferenza iżda wkoll fejn huwa probabbli li tokkorri interferenza li tagħmel 
il-ħsara. Minħabba s-serjetà tal-problemi ta’ interferenza bejn servizzi one-way u two-way 
(ta' riċeviment u ta' trasmissjoni) huwa essenzjali li tiġi pprovduta protezzjoni kontra l-
interferenza li tagħmel il-ħsara, skond pjanijiet ta’ frekwenza li jintlaħaq qbil dwarhom 
b’mod internazzjonali, u b’mod partikolari skond il-Pjan ITU Geneva (GE-O6). Sistemi legali 
nazzjonali għandu jkollhom l-ispazju biex jassiguraw l-użu komuni ta’ l-ispettru.

Emenda 216
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt e
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser (s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
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interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti tal-Komunità jew 
nazzjonali li jkunu japplikaw.

interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor jistgħu jiddegradaw serjament, 
ifixklu jew jitterrompu b’mod irrepetut 
servizz tal-komunikazzjoni bir-radju li jkun 
jopera skond ir-regolamenti tal-Komunità 
jew nazzjonali li jkunu japplikaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu restrizzjonijiet mhux biss fejn ġiet 
osservata tali interferenza iżda wkoll fejn huwa probabbli li tokkorri interferenza li tagħmel 
il-ħsara. Għaldaqstant, id-definizzjoni għandha tiġi emendata..

Emenda 217
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt e
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti tal-Komunità jew 
nazzjonali li jkunu japplikaw.

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz ta’ komunikazzjoni elettronika, 
bħat-tħaddim ta’ servizz tar-radju għat-
tbaħħir jew ta’ servizzi oħra tas-sigurtà jew 
li b’xi mod ieħor tiddegrada serjament, 
tfixkel jew titterrompi b’mod irrepetut 
servizz ta’ komunikazzjoni elettronika li 
jkun jopera skond ir-regolamenti tal-
Komunità jew nazzjonali li jkunu 
japplikaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi ta’ netwerk mobbli huma mitluba jipprovdu kwalità għolja ta’ servizzi skond id-
Direttiva dwar is-servizz universali. L-interferenzi li jagħmlu l-ħsara jheddu s-servizzi ta’ l-
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operaturi tan-netwerk mobbli bħal kwalunkwe servizz ieħor ta’ komunikazzjoni elettronika. 
Għalhekk, definizzjoni korretta ta’ l-interferenza li tagħmel il-ħsara jeħtieġ li tkopri s-servizzi 
kollha, mhux sempliċiment servizzi individwali li huma meqjusa partikolarment importanti.

Emenda 218
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt e
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti tal-Komunità jew 
nazzjonali li jkunu japplikaw.

s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti tal-Komunità, 
pjanijiet ta’ użu ta’ l-ispettru 
internazzjonali jew regolamenti nazzjonali 
li jkunu japplikaw.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika: il-pjanijiet ta’ użu ta’ l-ispettru internazzjonali għandhom jiġu kkunsidrati wkoll 
bix-xieraq.

Emenda 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt e
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
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interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti tal-Komunità jew 
nazzjonali li jkunu japplikaw.

interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti internazzjonali u tal-
Komunità jew nazzjonali li jkunu 
japplikaw.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni għandha tikkunsidra wkoll ir-regolamenti internazzjonali kif ukoll dawk 
nazzjonali u tal-Komunità.

Emenda 220
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt e
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti tal-Komunità jew 
nazzjonali li jkunu japplikaw.

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti tal-Komunità, 
nazzjonali jew internazzjonali li jkunu 
japplikaw.

Or. en
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Emenda 221
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt e
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti tal-Komunità jew 
nazzjonali li jkunu japplikaw.

(s) “interferenza li tagħmel il-ħsara” tfisser 
interferenza li tipperikola t-tħaddim ta’ 
servizz tar-radju għat-tbaħħir jew ta’ 
servizzi oħra tas-sigurtà jew li b’xi mod 
ieħor tiddegrada serjament, tfixkel jew 
titterrompi b’mod irrepetut servizz tal-
komunikazzjoni bir-radju li jkun jopera 
skond ir-regolamenti tal-Komunità, 
nazzjonali jew internazzjonali li jkunu 
japplikaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu restrizzjonijiet, fejn ikun neċessarju, 
sabiex jevitaw interferenza li tkun ġiet osservata u fir-rigward ta’ ċirkostanzi fejn x'aktarx 
tokkorri interferenza li tagħmel il-ħsara.

Huwa essenzjali li jiġu kkunsidrati r-regoli u r-regolamenti ta’ l-ITU. Xi servizzi, bħal 
servizzi ta’ trasmissjoni bis-satellita, jistgħu jiġu lliċenzjati minn amministrazzjonijiet 
nazzjonali mhux ta’ l-UE ITU, anki jekk is-servizzi li jipprovdu jintużaw ġewwa l-UE.

Emenda 222
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt e a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt s a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Fl-Artikolu 2, jiġi miżjud il-punt li 
ġej:



AM\725136MT.doc 17/106 PE407.630v01-00

MT

"(sa) ‘disponibbli b’mod pubbliku’ tfisser 
disponibbli għall-pubbliku ġenerali fuq l-
aċċettazzjoni ta’ termini kummerċjali."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tfittex li tiċċara terminu li jintuża b’mod wiesa’ f’kull parti tad-Direttivi, iżda li jiġi 
interpretat b’mod inkonsistenti fil-liġi nazzjonali, li jwassal għal varjazzjonijiet konsiderevoli 
fid-drittijiet, l-obbligi u l-piżijiet amministrattivi applikabbli għall-fornituri ta’ telecom 
f'pajjiżi differenti. 

Emenda 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt e a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt s a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Fl-Artikolu 2, jiġi miżjud il-punt li 
ġej:
"(sa) ‘disponibbli b’mod pubbliku’ tfisser 
disponibbli għall-pubbliku ġenerali fuq l-
aċċettazzjoni ta’ termini kummerċjali."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tfittex li tiċċara terminu li jintuża b’mod wiesa’ f’kull parti tad-Direttivi, iżda li jiġi 
interpretat b’mod inkonsistenti fil-liġi nazzjonali, li jwassal għal varjazzjonijiet konsiderevoli 
fid-drittijiet, l-obbligi u l-piżijiet amministrattivi applikabbli għall-fornituri ta’ telecom 
f'pajjiżi differenti.
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Emenda 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod 
indipendenti, imparzjali u trasparenti. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
m’għandhom ifittxu jew jieħdu 
istruzzjonijiet mingħand l-ebda entità oħra 
dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-kompiti 
assenjati lilhom skond il-liġijiet nazzjonali 
li jimplimentaw il-liġi tal-Komunità. Huma 
biss l-entitajiet ta’ l-appell stabbiliti skond 
l-Artikolu 4 jew il-qrati nazzjonali li 
għandu jkollhom is-setgħa li jissospendu 
jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod 
indipendenti, imparzjali u trasparenti. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
responsabbli għal regolamentazzjoni tas-
suq ex-ante, m’għandhomx ifittxu jew 
jieħdu istruzzjonijiet mingħand l-ebda 
entità oħra dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-
kompiti assenjati lilhom skond il-liġijiet 
nazzjonali li jimplimentaw il-liġi tal-
Komunità. Huma biss l-entitajiet ta’ l-
appell stabbiliti skond l-Artikolu 4 jew il-
qrati nazzjonali li għandu jkollhom is-
setgħa li jissospendu jew idawru 
deċiżjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.
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Emenda 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod 
indipendenti, imparzjali u trasparenti. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
m’għandhom ifittxu jew jieħdu 
istruzzjonijiet mingħand l-ebda entità 
oħra dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-
kompiti assenjati lilhom skond il-liġijiet 
nazzjonali li jimplimentaw il-liġi tal-
Komunità. Huma biss l-entitajiet ta’ l-
appell stabbiliti skond l-Artikolu 4 jew il-
qrati nazzjonali li għandu jkollhom is-
setgħa li jissospendu jew idawru 
deċiżjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod 
indipendenti, imparzjali u trasparenti u fil-
ħin. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
m’għandhom ifittxu jew jieħdu 
istruzzjonijiet mingħand l-ebda entità oħra 
dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-kompiti 
assenjati lilhom skond il-liġijiet nazzjonali 
li jimplimentaw il-liġi tal-Komunità. Huma 
biss l-entitajiet ta’ l-appell stabbiliti skond 
l-Artikolu 4 jew il-qrati nazzjonali li 
għandu jkollhom is-setgħa li jissospendu 
jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-falliment ta’ l-NRAs milli jaġixxu fil-ħin, per eżempju fir-rigward tar-reviżjonijiet tas-suq,
jista’ jillimita l-kompetizzjoni u l-innovazzjoni fis-suq.

Emenda 226
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3 – sottoparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kap ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali 
jew is-sostitut tiegħu/tagħha jkun jista’ 
jitkeċċa biss jekk huwa ma jissodisfax
iktar il-kundizzjonijiet mitluba għat-twettiq 
ta’ dmirijietu stabbiliti minn qabel fil-liġi 
nazzjonali, jew jekk huwa jkun instab ħati 
ta’ kondotta serja. Id-deċiżjoni biex 
jitkeċċa l-kap ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tinkludi fiha 
dikjarazzjoni tar-raġunijiet u tkun 
ippubblikata fiż-żmien tat-tkeċċija.

Membri ta’ bordijiet governattivi ta’ 
awtorità regolatorja nazzjonali għandhom 
iservu għal perjodu ta’ ħames snin li 
jiġġedded. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-membri ta’ bord governattiv 
ta’ awtorità regolatorja nazzjonali jistgħu 
jitkeċċew jekk huma ma jissodisfawx iktar 
il-kundizzjonijiet mitluba għat-twettiq ta’ 
dmirijiethom stabbiliti minn qabel fil-liġi 
nazzjonali, jew jekk instabu ħatja ta’ 
kondotta serja. Id-deċiżjoni biex jitkeċċa
membru ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tinkludi fiha 
dikjarazzjoni tar-raġunijiet u tkun 
ippubblikata fiż-żmien tat-tkeċċija.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet huma meħtieġa sabiex jiżguraw l-istabbiltà u l-indipendenza ta’ l-
awtorità regolatorja.

Emenda 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3 – sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kap ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali 
jew is-sostitut tiegħu/tagħha jkun jista’ 
jitkeċċa biss jekk huwa ma jissodisfax iktar 
il-kundizzjonijiet mitluba għat-twettiq ta’ 
dmirijietu stabbiliti minn qabel fil-liġi 
nazzjonali, jew jekk huwa jkun instab ħati 
ta’ kondotta serja. Id-deċiżjoni biex 
jitkeċċa l-kap ta’ l-awtorità regolatorja 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kap ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali kif 
hemm referenza għalih fuq jew is-sostitut 
tiegħu/tagħha jkun jista’ jitkeċċa biss jekk 
huwa ma jissodisfax iktar il-kundizzjonijiet 
mitluba għat-twettiq ta’ dmirijietu stabbiliti 
minn qabel fil-liġi nazzjonali, jew jekk 
huwa jkun instab ħati ta’ kondotta serja. Id-
deċiżjoni biex jitkeċċa l-kap ta’ l-awtorità 
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nazzjonali għandha tinkludi fiha 
dikjarazzjoni tar-raġunijiet u tkun 
ippubblikata fiż-żmien tat-tkeċċija.

regolatorja nazzjonali għandha tinkludi 
fiha dikjarazzjoni tar-raġunijiet u tkun 
ippubblikata fiż-żmien tat-tkeċċija.

Or. es

Ġustifikazzjoni

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Emenda 228
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3 – sottoparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Is-subparagrafu li ġej huwa miżjud 
fl-Artikolu 3(3):
‘3a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom min-naħa tagħhom jitolbu tali 
informazzjoni u dokumentazzjoni biss 
mingħand il-fornituri ta’ servizzi tal-
komunikazzjonijiet u/jew networks li tkun 
meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet 
konferiti lilhom mill-Istati Membri.’

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRAs) independenti u imparzjali, li l-
attivitajiet kollha tagħhom jitwettqu b’mod konformi mal-prinċipju ta’ trasparenza, għandha 
tiġi milqugħa għal kollox, kif ukoll l-estensjoni tad-dritt għal appell. Obbligi biex tkun 
ipprovduta dokumentazzjoni u informazzjoni f’dan ir-rigward għandhom jinżammu fi ħdan 
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limiti raġonevoli, biex ikun impedut milli l-għoti u l-preparazzjoni ta’ tali materjal isir dmir 
ġdid għal NRAs, li jkollhom jagħmlu użu minn riżorsi estensivi.

Emenda 229
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 3, jiġi miżjud il-
paragrafu li ġej:
"3a. L-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li l-miri ta' BERT fil-
promozzjoni ta’ koerenza u 
koordinazzjoni regolatorji akbar jiġu 
appoġġjati b’mod attiv mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali responsabbli.
L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jkollhom riżorsi umani u finanzjarji 
adegwati biex iwettqu l-kompiti assenjati 
lilhom u li jagħtuhom iċ-ċans 
jipparteċipaw b’mod attiv fi u 
jikkontribwixxu għal BERT. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu
jkollhom baġits annwali separati u l-
baġits għandhom jitpoġġew disponibbli 
għall-pubbliku."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-paragrafu 3a tassigura li l-Istati Membri jiżguraw it-twaqqif tal-Korp ta' 
Regolaturi fit-Telecom (Body of Regulators in Telecom - BERT) magħmul mill-NRAs kollha. 
Il-BERT ser jitwaqqaf bħala assoċjazzjoni ta' awtoritajiet regolatorji nazzjonali li ma 
jkollhiex personalità legali indipendenti, jiġifieri, b’mod partikolari, dan il-korp mhux ser 
ikun jagħmel parti mill-amministrazzjoni diretta jew indiretta tal-Komunità. Dan jevita l-
konflitti kollha mal-ġurisprudenza tal-każ MERONI.
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Emenda 230
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 b (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fl-Artikolu 3, jiġi miżjud il-
paragrafu li ġej:
"3b.) L-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li l-NRAs jagħtu l-ikbar 
kunsiderazzjoni ta’ pożizzjonijiet komuni 
maħruġa minn BERT meta jiġu biex 
jadottaw id-deċiżjonijiet tagħhom stess 
għas-swieq lokali tagħhom."

Or. en

Emenda 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 ċ (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3ċ) L-Artikolu li ġej huwa miżjud:

"Artikolu 3a
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
flimkien netwerk ta’ awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali skond il-
modalitajiet stabbiliti fir-Regolament Nru
[.../.../KE]1.
1 Regolament li jistabbilixxi n-Netwerk ta' 
Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali għas-
suq Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Awtorità Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjoni Elettronika għandha tiġi ssostitwita min-
Netwerk ta’ Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. L-Awtorità Ewropea tas-Suq tal-
Komunikazzjoni Elettronika toħloq burokrazija kbira, hija kontra l-prinċipju tas-
sussidjarjetà, tikkontradixxi l-mira fit-tul li r-regolament ex-ante jiġi ssostitwit mil-liġi dwar 
il-kompetizzjoni u, barra minn hekk, turi nuqqas ta’ indipendenza.

Emenda 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-
livell nazzjonali li bihom kull utent jew 
impriża li jipprovdu n-netwerks u/jew s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika u 
li jkunu affettwati minn deċiżjoni ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali jkollhom 
id-dritt li jappellaw kontra d-deċiżjoni 
quddiem entità ta’ appell li tkun 
indipendenti mill-partijiet involuti. Din l-
entità, li tista’ tkun qorti, għandha jkollha 
l-kompetenzza xierqa għad-dispożizzjoni 
tagħha biex tkun tista’ twettaq il-
funzjonijiet tagħha. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-merti tal-każ 
tingħatalhom il-kunsiderazzjoni li 
tixirqilhom u li jkun hemm mekkaniżmu 
ta’ appell effettiv.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell 
nazzjonali li bihom kull utent jew impriża 
li jipprovdu n-netwerks u/jew s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika u li jkunu 
affettwati minn deċiżjoni ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt li 
jappellaw kontra d-deċiżjoni quddiem 
entità ta’ appell li tkun indipendenti mill-
partijiet involuti. Din l-entità, li tista’ tkun 
qorti, għandha jkollha l-kompetenzza 
xierqa għad-dispożizzjoni tagħha biex tkun 
tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-merti tal-
każ tingħatalhom il-kunsiderazzjoni li 
tixirqilhom u li jkun hemm mekkaniżmu 
ta’ appell effettiv. L-Istati Membri 
għandhom jillimitaw iż-żmien permess 
għall-kunsiderazzjoni ta' tali appelli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa, il-proċessi ta’ l-appell jistgħu be held up for as much as several years, by which 
time ikun tard wisq biex tiġi indirizzata l-problema oriġinali.
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Emenda 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għar-riżultat ta’ kwalunkwe appell 
li jista' jkun hemm, id-deċiżjoni ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tgħodd, sakemm ma jkunux awtorizzati 
miżuri temporanji. Miżuri temporanji 
jistgħu jkunu awtorizzata jekk ikun hemm 
ħtieġa urġenti li l-effett tad-deċiżjoni jiġi 
sospiż sabiex tkun evitata ħsara serja u 
irreparabbli lill-parti li tkun qed tapplika 
għal dawk il-miżuri, kif ukoll jekk il-bilanċ 
ta’ l-interessi jitlob dan.

Soġġett għar-riżultat ta’ kwalunkwe appell 
li jista' jkun hemm, id-deċiżjoni ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tgħodd, sakemm ma jkunux awtorizzati 
miżuri temporanji. Miżuri temporanji 
jistgħu jkunu awtorizzati, skond il-
leġiżlazzjoni nazzjonali relevanti, jekk 
ikun hemm ħtieġa urġenti li l-effett tad-
deċiżjoni jiġi sospiż sabiex tkun evitata 
ħsara serja u irreparabbli lill-parti li tkun 
qed tapplika għal dawk il-miżuri, kif ukoll 
jekk il-bilanċ ta’ l-interessi jitlob dan.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġu kkunsidrati d-drittijiet proċedurali varji fl-Istati Membri.

Emenda 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għar-riżultat ta’ kwalunkwe 
appell li jista' jkun hemm, id-deċiżjoni ta’ 
l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tgħodd, sakemm ma jkunux awtorizzati 

Soġġett għar-riżultat ta’ kwalunkwe appell 
li jista' jkun hemm, id-deċiżjoni ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tgħodd, sakemm ma jkunux awtorizzati 
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miżuri temporanji. Miżuri temporanji 
jistgħu jkunu awtorizzati jekk ikun hemm 
ħtieġa urġenti li l-effett tad-deċiżjoni jiġi 
sospiż sabiex tkun evitata ħsara serja u 
irreparabbli lill-parti li tkun qed tapplika 
għal dawk il-miżuri, kif ukoll jekk il-
bilanċ ta’ l-interessi jitlob dan.

miżuri temporanji. Miżuri temporanji 
jistgħu jkunu awtorizzati biss jekk ikun 
hemm ħtieġa urġenti li l-effett tad-
deċiżjoni jiġi sospiż sabiex tkun evitata 
ħsara serja u irreparabbli lill-parti li tkun 
qed tapplika għal dawk il-miżuri, kif ukoll 
jekk il-bilanċ ta’ l-interessi jitlob dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi ċċarat li l-miżuri temporanji ma jistgħux jiġu awtorizzati għal 
raġunijiet oħrajn.

Emenda 235
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-paragrafu li ġej huwa miżjud:
"2a. Il-korpi ta’ l-appell għandhom ikunu 
intitolati li jitolbu l-opinjoni ta' 
BERTqabel jieħdu deċiżjoni matul il-
proċediment ta’ appell."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-korpi ta’ l-appell għandhom ikunu intitolati wkoll li jikkonsultaw ma’ BERT jekk il-każ 
ikollu impatt fuq is-suq intern. Dan il-mekkaniżmu ser jiffaċilita armonizzazzjoni progressiva 
fl-applikazzjoni tal-qafas u ser itejjeb il-konsistenza tas-suq tal-komunikazzjoni elettronika. 
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Emenda 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-
informazzjoni dwar is-suġġetti ta’ l-
appelli, in-numru tat-talbiet ta’ appelli, it-
tul ta’ żmien li jieħdu l-proċeduri ta’ l-
appell, in-numru ta’ deċiżjonijiet biex 
jingħataw miżuri temporanji li ttieħdu 
skond il-paragrafu 1 u r-raġunijiet għal 
dawn id-deċiżjonijiet. L-Istati Membri 
għandhom jagħmlu din l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni u għall-
Awtorità Ewropea tas-Suq tal-
Komunikazzjoni (hawn iktar ’il quddiem 
imsejħa ‘l-Awtorità’) fuq bażi annwali.

. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-
informazzjoni dwar in-numru tat-talbiet ta’ 
appelli, it-tul ta’ żmien li jieħdu l-proċeduri 
ta’ l-appell, in-numru ta’ deċiżjonijiet biex 
jingħataw miżuri temporanji. L-Istati 
Membri għandhom, b’risposta għal talba 
raġunata, jagħmlu din l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni fuq bażi 
annwali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati l-burokrazija żejda u spejjeż mhux meħtieġa.

Emenda 237
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-
informazzjoni dwar is-suġġetti ta’ l-appelli, 
in-numru tat-talbiet ta’ appelli, it-tul ta’ 
żmien li jieħdu l-proċeduri ta’ l-appell, in-
numru ta’ deċiżjonijiet biex jingħataw 
miżuri temporanji li ttieħdu skond il-

3. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-
informazzjoni dwar is-suġġetti ta’ l-appelli, 
in-numru tat-talbiet ta’ appelli, it-tul ta’ 
żmien li jieħdu l-proċeduri ta’ l-appell, in-
numru ta’ deċiżjonijiet biex jingħataw 
miżuri temporanji li ttieħdu skond il-



PE407.630v01-00 28/106 AM\725136MT.doc

MT

paragrafu 1 u r-raġunijiet għal dawn id-
deċiżjonijiet. L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli 
għall-Kummissjoni u għall-Awtorità 
Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjoni 
(hawn iktar ’il quddiem imsejħa ‘l-
Awtorità’) fuq bażi annwali.

paragrafu 1 u r-raġunijiet għal dawn id-
deċiżjonijiet. L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli lil 
BERT fuq bażi annwali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRAs) independenti u imparzjali, li l-
attivitajiet kollha tagħhom jitwettqu b’mod konformi mal-prinċipju ta’ trasparenza, għandha 
tiġi milqugħa għal kollox, kif ukoll l-estensjoni tad-dritt għal appell. L-obbligi biex tkun 
ipprovduta dokumentazzjoni u informazzjoni f’dan ir-rigward għandhom jinżammu fi ħdan 
limiti raġonevoli, biex ikun impedut milli l-għoti u l-preparazzjoni ta’ tali materjal isir dmir 
ġdid għal NRAs, li jkollhom jagħmlu użu minn riżorsi estensivi.

Emenda 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-
informazzjoni dwar is-suġġetti ta’ l-appelli, 
in-numru tat-talbiet ta’ appelli, it-tul ta’ 
żmien li jieħdu l-proċeduri ta’ l-appell, in-
numru ta’ deċiżjonijiet biex jingħataw 
miżuri temporanji li ttieħdu skond il-
paragrafu 1 u r-raġunijiet għal dawn id-
deċiżjonijiet. L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli 
għall-Kummissjoni u għall-Awtorità 
Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjoni 
(hawn iktar ’il quddiem imsejħa ‘l-
Awtorità’) fuq bażi annwali.

3. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-
informazzjoni dwar is-suġġetti ta’ l-appelli, 
in-numru tat-talbiet ta’ appelli, it-tul ta’ 
żmien li jieħdu l-proċeduri ta’ l-appell, in-
numru ta’ deċiżjonijiet biex jingħataw 
miżuri temporanji li ttieħdu skond il-
paragrafu 1 u r-raġunijiet għal dawn id-
deċiżjonijiet. L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli 
għall-Kummissjoni u għan-netwerk ta’ 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fuq bażi 
annwali. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Awtorità Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjoni Elettronika għandha tiġi ssostitwita min-
Netwerk ta’ Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. L-Awtorità Ewropea tas-Suq tal-
Komunikazzjoni Elettronika toħloq burokrazija kbira, hija kontra l-prinċipju tas-
sussidjarjetà, tikkontradixxi l-mira fit-tul li r-regolament ex-ante jiġi ssostitwit mil-liġi dwar 
il-kompetizzjoni u, barra minn hekk, turi nuqqas ta’ indipendenza.

Emenda 239
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-
informazzjoni kollha, inkluża l-
informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet 
meħuda skond dawn. Dawk l-impriżi 
għandhom ukoll jintalbu jissottomettu l-
informazzjoni dwar l-iżviluppi futuri fin-
netwerk jew fis-servizz li jistgħu jkollhom 
impatt fuq is-servizzi li jkunu disponibbli 
għall-kompetituri fi kwantità kbira għall-
bejgħ mill-ġdid (wholesale). Dawn l-
impriżi għandhom jipprovdu din l-
informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-
limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall 
mitluba mill- awtorità regolatorja 
nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-
kompitu. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tagħti r-raġunijiet li jiġġustifikaw 
it-talba tagħha għall-informazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-
informazzjoni kollha, inkluża l-
informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet 
meħuda skond dawn. Dawn l-impriżi 
għandhom jipprovdu din l-informazzjoni 
fil-pront kif tintalab u fil-limiti ta’ żmien u 
fil-livell ta’ dettall mitluba mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali. L-informazzjoni 
mitluba mill-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tkun proporzjonata għat-twettiq 
ta’ dak il-kompitu. L-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tagħti r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw it-talba tagħha għall-
informazzjoni u għandha tirrispetta l-liġi 
nazzjonali u tal-Komunità dwar il-
kunfidenzjalità tan-negozju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtaġġ ta’ l-informazzjoni li tikkonċerna żviluppi futuri tan-netwerk jew is-servizz iżid 
l-inċertezza u r-riskji ta’ żvilupp. Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġi assigurat li r-rekwiżiti ta’ l-
informazzjoni ta’ l-NRAs ikunu skond il-liġi nazzjonali u tal-Komunità dwar il-kunfidenzjalità 
tan-negozju.

Emenda 240
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-
informazzjoni kollha, inkluża l-
informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet 
meħuda skond dawn. Dawk l-impriżi 
għandhom ukoll jintalbu jissottomettu l-
informazzjoni dwar l-iżviluppi futuri fin-
netwerk jew fis-servizz li jistgħu jkollhom 
impatt fuq is-servizzi li jkunu disponibbli 
għall-kompetituri fi kwantità kbira għall-
bejgħ mill-ġdid (wholesale). Dawn l-
impriżi għandhom jipprovdu din l-
informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-
limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall 
mitluba mill- awtorità regolatorja 
nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-
kompitu. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tagħti r-raġunijiet li jiġġustifikaw 
it-talba tagħha għall-informazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-
informazzjoni kollha, inkluża l-
informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet 
meħuda skond dawn. Dawn l-impriżi 
għandhom jipprovdu din l-informazzjoni 
fil-pront kif tintalab u fil-limiti ta’ żmien u 
fil-livell ta’ dettall mitluba mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali. L-informazzjoni 
mitluba mill-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tkun proporzjonata għat-twettiq 
ta’ dak il-kompitu. L-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tagħti r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw it-talba tagħha għall-
informazzjoni. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-addizzjoni proposta rigward informazzjoni dwar l-iżvilupp futur tan-netwerks u s-servizzi 
ser tkun problematika minħabba li dik it-tip ta’ informazzjoni probabbilment ser tinkludi 
informazzjoni interna. It-threshold ta’ dan ir-rekwiżit għandu jkun għoli ħafna. F’dan il-każ 
m’huwiex ċar x’ser ikun l-iskop u l-valur miżjud li l-operaturi jintalbu jissottomettu tali 
informazzjoni lill-awtoritajiet. 

Emenda 241
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-
informazzjoni kollha, inkluża l-
informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet 
meħuda skond dawn. Dawk l-impriżi 
għandhom ukoll jintalbu jissottomettu l-
informazzjoni dwar l-iżviluppi futuri fin-
netwerk jew fis-servizz li jistgħu jkollhom 
impatt fuq is-servizzi li jkunu disponibbli 
għall-kompetituri fi kwantità kbira għall-
bejgħ mill-ġdid (wholesale). Dawn l-
impriżi għandhom jipprovdu din l-
informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-
limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall 
mitluba mill- awtorità regolatorja 
nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-
kompitu. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tagħti r-raġunijiet li jiġġustifikaw 
it-talba tagħha għall-informazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-
informazzjoni kollha, inkluża l-
informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet 
meħuda skond dawn. Dawk l-impriżi 
jistgħu ukoll jintalbu jissottomettu l-
informazzjoni dwar l-iżviluppi futuri fin-
netwerk jew fis-servizz, fejn dawn ikunu 
diġà laħqu fażi ta’ pre-implimentazzjoni u 
jidher li huwa probabbli li dawn jistgħu 
jkollhom impatt fuq is-servizzi li jkunu 
disponibbli għall-kompetituri fi kwantità 
kbira għall-bejgħ mill-ġdid (wholesale).
Dawn l-impriżi għandhom jipprovdu din l-
informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-
limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall 
mitluba mill- awtorità regolatorja 
nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-
kompitu. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tagħti r-raġunijiet li jiġġustifikaw 
it-talba tagħha għall-informazzjoni.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li tkun fornuta informazzjoni fuq żviluppi futuri jidher li jattribwixxi poteri 
profetiċi lill-impriżi konċernati; huwa nieqes mill-preċiżjoni, u jġib miegħu il-mistoqsija ta’ 
kemm żvilupp għandu jkun sar konkret qabel jeħtieġ li jkun notifikat. Fl-interess tal-
proporzjonalità tal-poteri tan-NRAs li jeħtieġu tali informazzjoni, u ċ-ċertezza legali ta’ l-
impriżi, hawnhekk hawn bżonn ta’ kjarifika ristrettiva.

Emenda 242
Dragoş Florin David

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għajr f'każijiet li jaqgħu taħt l-
Artikoli 7(10), 20, jew 21, u sakemm ma
jkunx provdut mod ieħor fil-miżuri ta’ 
implimentazzjoni adottati skond l-
Artikolu 9c, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fejn l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkun biħsiebhom jieħdu miżuri 
skond din id-Direttiva jew id-Direttivi 
Speċifiċi li jkollhom impatt sinifikanti fuq 
is-suq rilevanti, jew fejn ikun biħsiebhom 
jipprovdu għal restrizzjonijiet skond l-
Artikolu 9(3) u 9(4), huma jagħtu lill-
partijiet ikkonċernati l-opportunità li 
jikkummentaw fuq l-abbozz ta’ miżura fi 
żmien raġonevoli.

Għajr f'każijiet li jaqgħu taħt l-
Artikoli 7(10), 20, jew 21, u sakemm ma 
jkunx provdut mod ieħor fil-miżuri ta’ 
implimentazzjoni adottati skond l-
Artikolu 9ċ, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fejn l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkun biħsiebhom jieħdu miżuri 
skond din id-Direttiva jew id-Direttivi 
Speċifiċi li jkollhom impatt sinifikanti fuq 
is-suq rilevanti, jew fejn ikun biħsiebhom 
jipprovdu għal restrizzjonijiet skond l-
Artikolu 9(3) u 9(4), huma jagħtu lill-
partijiet ikkonċernati l-opportunità li 
jikkummentaw fuq l-abbozz ta’ miżura fi 
żmien raġonevoli li għandu jkun mhux 
inqas minn erba’ ġimgħat.

Or. en
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Emenda 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għajr f'każijiet li jaqgħu taħt l-
Artikoli 7(10), 20, jew 21, u sakemm ma 
jkunx provdut mod ieħor fil-miżuri ta’ 
implimentazzjoni adottati skond l-
Artikolu 9c, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fejn l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkun biħsiebhom jieħdu miżuri 
skond din id-Direttiva jew id-Direttivi 
Speċifiċi li jkollhom impatt sinifikanti fuq 
is-suq rilevanti, jew fejn ikun biħsiebhom 
jipprovdu għal restrizzjonijiet skond l-
Artikolu 9(3) u 9(4), huma jagħtu lill-
partijiet ikkonċernati l-opportunità li 
jikkummentaw fuq l-abbozz ta’ miżura fi 
żmien raġonevoli.

Għajr f'każijiet li jaqgħu taħt l-
Artikoli 7(10), 20, jew 21, u sakemm ma 
jkunx provdut mod ieħor fil-miżuri ta’ 
implimentazzjoni adottati skond l-
Artikolu 9c, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fejn l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkun biħsiebhom jieħdu miżuri 
skond din id-Direttiva jew id-Direttivi 
Speċifiċi li jkollhom impatt sinifikanti fuq 
is-suq rilevanti, jew fejn ikun biħsiebhom 
jipprovdu għal restrizzjonijiet skond l-
Artikolu 9(3) u 9(4), u meta jkollhom 
impatt sinifikanti fuq is-suq relevanti, 
huma jagħtu lill-partijiet ikkonċernati l-
opportunità li jikkummentaw fuq l-abbozz 
ta’ miżura fi żmien raġonevoli ta’ mhux 
inqas minn sitt ġimgħat.

Or. es

Emenda 244
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għajr f'każijiet li jaqgħu taħt l-
Artikoli 7(10), 20, jew 21, u sakemm ma 
jkunx provdut mod ieħor fil-miżuri ta’ 
implimentazzjoni adottati skond l-
Artikolu 9c, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fejn l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkun biħsiebhom jieħdu miżuri 

Għajr f'każijiet li jaqgħu taħt l-
Artikoli 7(10), 20, jew 21, u sakemm ma 
jkunx provdut mod ieħor fil-miżuri ta’ 
implimentazzjoni adottati skond l-
Artikolu 9ċ, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fejn l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkun biħsiebhom jieħdu miżuri 
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skond din id-Direttiva jew id-Direttivi 
Speċifiċi li jkollhom impatt sinifikanti fuq 
is-suq rilevanti, jew fejn ikun biħsiebhom 
jipprovdu għal restrizzjonijiet skond l-
Artikolu 9(3) u 9(4), huma jagħtu lill-
partijiet ikkonċernati l-opportunità li 
jikkummentaw fuq l-abbozz ta’ miżura fi 
żmien raġonevoli.

skond din id-Direttiva jew id-Direttivi 
Speċifiċi li jkollhom impatt sinifikanti fuq 
is-suq rilevanti, jew fejn ikun biħsiebhom 
jipprovdu għal restrizzjonijiet skond l-
Artikolu 9(3) u 9(4), huma jagħtu lill-
partijiet ikkonċernati l-opportunità li 
jikkummentaw fuq l-abbozz ta’ miżura fi 
żmien raġonevoli li m’għandux ikun inqas 
minn tmien ġimgħat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-‘Pjan ta’ Azzjoni għal Regolazzjoni Aħjar’ (COM(2002) 704 final “Lejn kultura 
rinfurzata ta’ konsultazzjoni u djalogu - Prinċipji ġenerali u standards minimi għal 
konsultazzjoni ta’ partijiet interessati mill-Kummissjoni”, p.21) il-Kummissjoni stabbilixxiet 
il-limitu ta’ żmien ta’ tmien ġimgħat.

Emenda 245
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Stati Membri għandhom jiggarantixxu 
l-aċċessibbiltà ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi għal 
persuni b’disabilitajiet ukoll. Il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
annwali lill-Parlament Ewropew dwar il-
livell ta’ aċċessibbiltà tas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u s-servizzi 
tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni speċifiċi 
għal persuni b’diżabilità.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-aċċessibbiltà ta’ servizzi tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni għal persuni b’diżabilità hija 
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essenzjali għall-intergazzjoni tagħhom fis-soċjetà.

Emenda 246
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
tas-Suq Intern billi jaħdmu mal-
Kummissjoni u ma’ l-Awtorità sabiex
jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti, fl-
Istati Membri kollha, tad-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi 
Speċifiċi. Għal dan il-għan, huma 
għandhom, b’mod partikulari, jaħdmu 
mal-Kummissjoni u l-Awtorità biex 
jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u rimedji 
l-iktar adattati biex ikunu ttrattati tipi 
partikulari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
tas-Suq Intern billi jikkoperaw ma’ xulxin 
fi ħdan BERT u mal-Kummissjoni b’mod 
trasparenti sabiex jiżguraw l-applikazzjoni 
konsistenti, fl-Istati Membri kollha, tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi. Għal dan il-għan, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jadottaw pożizzjonijiet komuni 
fuq it-tipi ta’ strumenti u rimedji l-aktar 
adattati biex jiġu indirizzati problemi ta' 
kompetizzjoni fis-swieq rilevanti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Emendi proposti jipprovdu għall-irwol ta’ BERT fl-Art. 7.

Emenda 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
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tas-Suq Intern billi jaħdmu mal-
Kummissjoni u ma’ l-Awtorità sabiex 
jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti, fl-
Istati Membri kollha, tad-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi 
Speċifiċi. Għal dan il-għan, huma 
għandhom, b’mod partikulari, jaħdmu mal-
Kummissjoni u l-Awtorità biex 
jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u rimedji l-
iktar adattati biex ikunu ttrattati tipi 
partikulari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

tas-Suq Intern billi jaħdmu mal-
Kummissjoni u BERT sabiex jilħqu l-miri 
stabbiliti fl-Artikolu 8 u sabiex jiżguraw l-
applikazzjoni konsistenti, fl-Istati Membri 
kollha, tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi. Għal dan 
il-għan, huma għandhom, b’mod 
partikulari, jaħdmu mal-Kummissjoni u l-
BERT biex jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti 
u rimedji l-iktar adattati biex ikunu ttrattati 
tipi partikulari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm referenza għall-ħtieġa li jintlaħqu l-miri ġenerali tad-Direttiva.

Emenda 248
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
tas-Suq Intern billi jaħdmu mal-
Kummissjoni u ma’ l-Awtorità sabiex 
jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti, fl-
Istati Membri kollha, tad-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi 
Speċifiċi. Għal dan il-għan, huma 
għandhom, b’mod partikulari, jaħdmu
mal-Kummissjoni u l-Awtorità biex 
jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u rimedji l-
iktar adattati biex ikunu ttrattati tipi 
partikulari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
tas-Suq Intern billi jaħdmu mal-
Kummissjoni u fil-qafas ta’ BERT sabiex 
jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti, fl-
Istati Membri kollha, tad-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi 
Speċifiċi. Għal dan il-għan, huma 
għandhom jaħdmu fil-qafas ta’ BERT biex
jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u rimedji l-
iktar adattati biex ikunu ttrattati tipi 
partikulari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

Or. de



AM\725136MT.doc 37/106 PE407.630v01-00

MT

Emenda 249
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Qabel jieħdu miżura biex jirregolaw 
suq ta’ bejgħ bl-ingrossa, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jevalwaw id-distorsjonijiet tas-suq fuq il-
livell bl-imnut. B’mod partikolari, 
kwalunkwe abbozz ta’ miżura li jimponi, 
jemenda jew jirtira obbligu fuq operatur 
jew f’suq bl-ingrossa għandu jagħti l-
ikbar kunsiderazzjoni lis-saħħa fis-suq ta’ 
kull parteċipant fuq il-livell tal-bejgħ bl-
imnut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-NRAs għandhom jagħtu l-ikbar kunsiderazzjoni tal-kompetizzjoni fuq il-livell ta' l-imnut 
meta jiġu biex jiddeċiedu dwar miżura regolatorja li trid tiġi imposta. Għalhekk, id-Direttivi 
għandhom jispeċifikaw b’mod ċar li r-regolazzjoni fis-suq tal-bejgħ bl-ingrossa għandha 
tirriżulta minn analiżi bir-reqqa tad-distorsjonijiet tas-suq li jiġu evalwati fuq il-livell tal-
bejgħ bl-imnut.

Emenda 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 3 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għajr fejn jipprovdu mod ieħor id-
dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni 
adottati skond l-Artikolu 7a, meta titlesta l-
konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 6, 

3. Għajr fejn jipprovdu mod ieħor id-
dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni 
adottati skond l-Artikolu 7a, meta titlesta l-
konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 6, jew 
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fejn awtorità regolatorja nazzjonali tkun 
biħsiebha tieħu miżura li:

qabel it-tmiem jekk l-NRA tiddeċiedi hekk 
għal raġunijiet eċċezzjonali, fejn awtorità 
regolatorja nazzjonali tkun biħsiebha tieħu 
miżura li:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi pprovduta flessibbiltà akbar, li tista’ tfisser li f’każijiet eċċezzjonali, il-
Kummissjoni tista’ tkun innotifikata qabel it-tmiem tal-proċess ta’ konsultazzjoni nazzjonali.

Emenda 251
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 3 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għajr fejn jipprovdu mod ieħor id-
dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni 
adottati skond l-Artikolu 7a, meta titlesta 
l-konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 6, 
fejn awtorità regolatorja nazzjonali tkun 
biħsiebha tieħu miżura li:

3. Minbarra l- konsultazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 6, fejn awtorità regolatorja 
nazzjonali tkun biħsiebha tieħu miżura li:

Or. en

Emenda 252
Fiona Hall

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 3 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għajr fejn jipprovdu mod ieħor id-
dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni 
adottati skond l-Artikolu 7a, meta titlesta

3. Meta titlesta l-konsultazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 6, fejn awtorità regolatorja 
nazzjonali tkun biħsiebha tieħu miżura li:
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l-konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 6, 
fejn awtorità regolatorja nazzjonali tkun 
biħsiebha tieħu miżura li:

Or. en

Emenda 253
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 3 – sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

għandha tqiegħed l-abbozz ta' miżura għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni, ta' l-
Awtorità u ta' l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fl-Istati Membri oħra, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom tissejjes il-miżura, 
skond l-Artikolu 5(3), u tinforma lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali b'dan. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-Kummissjoni jistgħu
jgħaddu l-kummenti tagħhom lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali konċernata biss fi 
żmien xahar. Dan il-perjodu ta’ xahar ma 
jistax jittawwal.

għandha fl-istess ħin tqiegħed l-abbozz ta' 
miżura għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fl-Istati Membri oħra u BERT, 
flimkien mar-raġunijiet li fuqhom tissejjes 
il-miżura, skond l-Artikolu 5(3), u tinforma 
lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali b'dan. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, BERT, u l-
Kummissjoni jistgħu jgħaddu l-kummenti 
tagħhom lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata biss fi żmien xahar jew matul 
il-perjodu msemmi fl-Artikolu 6 jekk dak 
il-perjodu jkun itwal. Dan il-perjodu ta’ 
xahar ma jistax jittawwal.

Or. en

Emenda 254
Fiona Hall

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 3 – sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

għandha tqiegħed l-abbozz ta' miżura għad- għandha tqiegħed l-abbozz ta' miżura għad-
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dispożizzjoni tal-Kummissjoni, ta' l-
Awtorità u ta' l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fl-Istati Membri oħra, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom tissejjes il-miżura, 
skond l-Artikolu 5(3), u tinforma lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali b'dan. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-Kummissjoni jistgħu 
jgħaddu l-kummenti tagħhom lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali konċernata biss fi 
żmien xahar. Dan il-perjodu ta’ xahar ma 
jistax jittawwal.

dispożizzjoni tal-Kummissjoni, ta' BERT, 
u ta' l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-
Istati Membri oħra, flimkien mar-raġunijiet 
li fuqhom tissejjes il-miżura, skond l-
Artikolu 5(3), u tinforma lill-Kummissjoni 
u lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
b'dan. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
u l-Kummissjoni jistgħu jgħaddu l-
kummenti tagħhom lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata biss fi żmien xahar. 
Dan il-perjodu ta’ xahar ma jistax 
jittawwal.

Or. en

Emenda 255
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ċ) timponi, temenda jew tirtira obbligu 
minn fuq l-operatur bl-applikazzjoni ta’ l-
Artikolu 16, flimkien ma’ l-Artikoli 5 u 9 
sa 13 tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva 
dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-
Servizz Universali),

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tad-dritt tal-veto tal-Kummissjoni għar-rimedji ma tistax tiġi ġġustifikata. L-
awtoritajiet nazzjonali għandhom għarfien aħjar tas-swieq tal-komunikazzjoni li huma ta' 
karattru reġjonali jew nazzjonali. Il-Kummissjoni diġà għandha d-dritt tal-veto fuq id-
definizzjoni tas-suq u fuq l-għażla ta’ l-operaturi SMP. Għandu jitħalla xi spazju għal 
manuvri lill-awtoritajiet nazzjonali sabiex dawn ikunu jistgħu jikkunsidraw iċ-ċirkostanzi 
nazzjonali.

Il-koerenza fl-implimentazzjoni tad-Direttivi – jekk tkun meħtieġa – tista’ titjieb billi jiġu 
adottati rakkomandazzjonijiet dwar l-applikazzjoni armonizzata tad-direttivi, kif ukoll billi 
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tiġi rrinfurzata l-kooperazzjoni bejn l-NRA’s fi ħdan l-istrutturi eżistenti.

Emenda 256
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ċ) timponi, temenda jew tirtira obbligu 
minn fuq l-operatur bl-applikazzjoni ta’ l-
Artikolu 16, flimkien ma’ l-Artikoli 5 u 9 
sa 13 tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva 
dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-
Servizz Universali),

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni ta’ dan id-dritt ta’ veto mhijiex bżonnjuża. Il-funzjonijiet tas-sistema attwali 
mingħajr il-ħtieġa għal proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet ċentralizzat addizzjonali fuq livell 
ta’ l-UE.

Emenda 257
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ċ) timponi, temenda jew tirtira obbligu 
minn fuq l-operatur bl-applikazzjoni ta’ l-
Artikolu 16, flimkien ma’ l-Artikoli 5 u 9 
sa 13 tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva 
dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-

Imħassar
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Servizz Universali),

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-poteri tal-veto tal-Kummissjoni hija bla bżonn u kontroproduttiva. Is-sistema 
kurrenti pproduċiet riżultati b’mod ġenerali konsistenti. Poter tal-veto ċentrali jżid ir-riskju 
ta’ approċċ wieħed li jaqdi lil kulħadd. Il-kundizzjonijiet tas-suq ivarjaw b’mod sinjifikanti 
fost l-MS, għalhekk, id-deċiżjoni regolatorja individwali finali għandha tittieħed fuq livell 
nazzjonali b’kompetenzi nazzjonali. Il-qafas kurrenti diġà ippreveda involviment qawwi min-
naħa tal-Kummissjoni, li tista’ tikkummenta fuq obbligi individwali (rimedji). L-NRAs 
għandhom jagħtu l-ikbar kunsiderazzjoni lil dawn il-kummenti. 

Emenda 258
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ċ) timponi, temenda jew tirtira obbligu 
minn fuq l-operatur bl-applikazzjoni ta’ l-
Artikolu 16, flimkien ma’ l-Artikoli 5 u 9 
sa 13 tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva 
dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-
Servizz Universali),

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun hemm veto tal-Kummissjoni fuq rimedji. L-NRAs huma infurmati aħjar, meta 
s-swieq nazzjonali jkunu kkonċernati u għandhom kuntatti aħjar mal-parteċipanti fis-suq. 
Veto bħal dan idgħajjef il-kompetizzjoni regolatorja bejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali; 
veto kontra rimedju speċifiku impost minn NRA waħda jagħmilha diffiċli ħafna biex wieħed 
ikun jista’ jagħmel użu minn tali rimedju fi Stat Membru ieħor, anki jekk hawnhekk, dan ir-
rimedju jkun adegwat, fid-dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq nazzjonali u tad-dipendenza tul it-
triq.
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Emenda 259
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura. Il-Kummissjoni għandha 
tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni 
li l-Awtorità tissottometti skond l-
Artikolu 5 tar-Regolament Nru [.../KE] 
qabel ma toħroġ id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni 
għandha tkun akkompanjata minn analiżi 
ddettaljata u oġġettiva dwar x’wassal lill-
Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz 
ta’ miżura m’għandux ikun adottat 
flimkien ma’ proposti biex ikun emendat 
l-abbozz ta’ miżura.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun hemm veto tal-Kummissjoni fuq rimedji. L-NRAs huma infurmati aħjar, meta 
s-swieq nazzjonali jkunu kkonċernati u għandhom kuntatti aħjar mal-parteċipanti fis-suq. 
Veto bħal dan idgħajjef il-kompetizzjoni regolatorja bejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali; 
veto kontra rimedju speċifiku impost minn NRA waħda jagħmilha diffiċli ħafna biex wieħed 
ikun jista’ jagħmel użu minn tali rimedju fi Stat Membru ieħor, anki jekk hawnhekk, dan ir-
rimedju jkun adegwat, fid-dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq nazzjonali u tad-dipendenza tul it-
triq.

Emenda 260
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5



PE407.630v01-00 44/106 AM\725136MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura. Il-Kummissjoni għandha 
tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni 
li l-Awtorità tissottometti skond l-
Artikolu 5 tar-Regolament Nru [.../KE] 
qabel ma toħroġ id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni 
għandha tkun akkompanjata minn analiżi 
ddettaljata u oġġettiva dwar x’wassal lill-
Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz 
ta’ miżura m’għandux ikun adottat 
flimkien ma’ proposti biex ikun emendat 
l-abbozz ta’ miżura.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dritt tal-Kummissjoni għal rimedji b’veto għandu jkun irrifjutat. Proċedura ġdida ta’ ‘ko-
regolamentazzjoni’ li tinvolvi kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni, BERT u l-NRA, 
għandha tkun ippreferuta.

Emenda 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura. Il-Kummissjoni għandha tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-
Awtorità tissottometti skond l-Artikolu 5 
tar-Regolament Nru [.../KE] qabel ma 
toħroġ id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha 

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeċiedi fir-rigward ta’ miżura ppjanata 
koperta bil-paragrafu 4(a) u 4(b) ta’ dan 
l-Artikolu li titlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura u/jew, jekk xieraq, toħroġ 
rakkomandazzjoni dwar miżura ppjanata 
koperta bl-Artikolu 4(ċ). Il-Kummissjoni 
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tkun akkompanjata minn analiżi ddettaljata 
u oġġettiva dwar x’wassal lill-
Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz 
ta’ miżura m’għandux ikun adottat 
flimkien ma’ proposti biex ikun emendat l-
abbozz ta’ miżura.

għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-
opinjoni tal-BERT qabel ma toħroġ id-
deċiżjoni u/jew rakkomandazzjoni. Id-
deċiżjoni u/jew rakkomandazzjoni
għandha tkun akkompanjata minn analiżi 
ddettaljata u oġġettiva dwar x’wassal lill-
Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz 
ta’ miżura m’għandux ikun adottat 
flimkien ma’ proposti biex ikun emendat l-
abbozz ta’ miżura.

Or. es

Emenda 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura. Il-Kummissjoni għandha 
tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni 
li l-Awtorità tissottometti skond l-
Artikolu 5 tar-Regolament Nru [.../KE] 
qabel ma toħroġ id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni 
għandha tkun akkompanjata minn analiżi 
ddettaljata u oġġettiva dwar x’wassal lill-
Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz 
ta’ miżura m’għandux ikun adottat 
flimkien ma’ proposti biex ikun emendat 
l-abbozz ta’ miżura.

5. Fir-rigward tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 4(a) u (b) u matul il-perjodu ta’ 
xahrejn imsemmi fil-paragrafu 4, il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li titlob lill-
awtorità regolatorja nazzjonali konċernata 
biex tirtira l-abbozz ta’ miżura. Il-
Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità 
tissottometti skond l-Artikolu 5 tar-
Regolament Nru [.../KE] qabel ma toħroġ 
id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha tkun 
akkompanjata minn analiżi ddettaljata u 
oġġettiva dwar x’wassal lill-Kummissjoni 
biex tikkonsidra li l-abbozz ta’ miżura 
m’għandux ikun adottat flimkien ma’ 
proposti biex ikun emendat l-abbozz ta’ 
miżura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tintgħażel soluzzjoni aktar bilanċjata: minflok li l-Kummissjoni tingħata veto bla 
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riżerva fuq ir-rimedji, għandu jitwaqqaf "djalogu regolatorju" dwar il-konvenjenza u l-
effettività tar-rimedju, li jkun jinvolvi l-awtorità regolatorja nazzjonali li tipproponi r-rimedju 
u n-Netwerk ta’ awtoritajiet regolatorji nazzjonali. L-għan ta’ dan id-djalogu, li matulu, il-
fehmiet tal-parteċipanti tas-suq għandhom jiġu kkunsidrati b’mod xieraq mill-parteċipanti 
kollha, huwa li jintlaħaq ftehim komuni fuq dak li għandu jirrappreżenta l-aktar rimedju 
effettiv u xieraq.

Emenda 263
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura. Il-Kummissjoni għandha tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-
Awtorità tissottometti skond l-Artikolu 5 
tar-Regolament Nru [.../KE] qabel ma 
toħroġ id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha 
tkun akkompanjata minn analiżi ddettaljata 
u oġġettiva dwar x’wassal lill-
Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz 
ta’ miżura m’għandux ikun adottat 
flimkien ma’ proposti biex ikun emendat 
l-abbozz ta’ miżura.

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura. Il-Kummissjoni għandha tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-
Awtorità tissottometti skond l-Artikolu 5 
tar-Regolament Nru [.../KE] qabel ma 
toħroġ id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha 
tkun akkompanjata minn analiżi ddettaljata 
u oġġettiva dwar x’wassal lill-
Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz 
ta’ miżura m’għandux ikun adottat. BERT 
għandha tfassal rakkomandazzjoni fir-
rigward tal-forma li għandha tittieħed 
mill-miżura regolatorja. Din ir-
rakkomandazzjoni għandha tiġi 
ppreżentata lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali. L-NRA għandha tikkunsidra 
bix-xieraq din ir-rakkomandazzjoni, iżda 
tista’ titbiegħed minnha. Kwalunkwe 
tbegħid bħal dan għandu jkun iġġustifikat 
bix-xieraq lill-Kummissjoni u lil BERT.

Or. de

Ġustifikazzjoni

BERT għandha tingħata d-dritt ta’ rakkomandazzjoni fir-rigward tal-forma li għandha 
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tittieħed minn miżura regolatorja. Il-Kummissjoni ma għandhiex titħalla tiddetta l-forma tal-
miżura: b’dan il-mod, ikun possibbli li jsir l-aqwa użu mill-esperjenza prattika ta’ BERT u 
jkun impedut tkabbir unilaterali fil-poteri tal-Kummissjoni. L-NRA għandha tikkunsidra bix-
xieraq ir-rakkomandazzjoni ta’ BERT. Tbegħid mir-rakkomandazzjoni għandu, madankollu, 
jkun permessibbli jekk dan ikun iġġustifikat bix-xieraq.

Emenda 264
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura. Il-Kummissjoni għandha 
tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni 
li l-Awtorità tissottometti skond l-
Artikolu 5 tar-Regolament Nru [.../KE] 
qabel ma toħroġ id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni 
għandha tkun akkompanjata minn analiżi 
ddettaljata u oġġettiva dwar x’wassal lill-
Kummissjoni biex tikkonsidra li l-abbozz 
ta’ miżura m’għandux ikun adottat 
flimkien ma’ proposti biex ikun emendat l-
abbozz ta’ miżura.

5. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura. Id-deċiżjoni għandha tkun 
akkompanjata minn analiżi ddettaljata u 
oġġettiva dwar x’wassal lill-Kummissjoni 
biex tikkonsidra li l-abbozz ta’ miżura 
m’għandux ikun adottat flimkien ma’ 
proposti biex ikun emendat l-abbozz ta’ 
miżura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tad-dritt tal-veto tal-Kummissjoni għar-rimedji ma tistax tiġi ġġustifikata. L-
awtoritajiet nazzjonali għandhom għarfien aħjar tas-swieq tal-komunikazzjoni li huma ta' 
karattru reġjonali jew nazzjonali. Il-Kummissjoni diġà għandha d-dritt tal-veto fuq id-
definizzjoni tas-suq u fuq l-għażla ta’ l-operaturi SMP. Għandu jitħalla xi spazju għal 
manuvri lill-awtoritajiet nazzjonali sabiex dawn ikunu jistgħu jikkunsidraw iċ-ċirkostanzi 
nazzjonali.

Il-koerenza fl-implimentazzjoni tad-Direttivi – jekk tkun meħtieġa – tista’ titjieb billi jiġu 
adottati rakkomandazzjonijiet dwar l-applikazzjoni armonizzata tad-direttivi, kif ukoll billi 
tiġi rrinfurzata l-kooperazzjoni bejn l-NRA’s fi ħdan l-istrutturi eżistenti.
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Emenda 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fir-rigward tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 4(ċ), l-indikazzjoni ta’ dubji 
serji mill-Kummissjoni għandha tiftaħ 
djalogu regolatorju bejn l-awtorità 
regolatorja nazzjonali u n-netwerk ta’ 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali bil-għan 
li tidentifika l-aktar miżura effettiva u 
xierqa biex tirrimedja l-problema tal-
kompetizzjoni kkonċernata, filwaqt li 
tagħti kunsiderazzjoni xierqa lill-
opinjonijiet tal-parteċipanti fis-suq u lill-
konsistenza ta' dawn il-miżuri fis-suq 
intern. Dak id-djalogu regolatorju, taħt 
ebda ċirkostanza, ma jista' jaqbeż il-
perjodu ta’ xahrejn mitlub skond il-
paragrafu 4. 
Jekk, fl-aħħar tad-djalogu regolatorju, in-
netwerk ta’ awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jikkonferma l-konvenjenza tal-
miżura b'maġġoranza ta’ żewġ terzi, l-
awtorità regolatorja nazzjonali tkun tista’ 
tadotta l-miżura. Jekk in-netwerk ta’ 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali ma 
jikkonfermax dan, il-Kummissjoni tista’ 
tistqarr id-dubji serji tagħha permezz ta' 
deċiżjoni li titlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali tirtira l-abbozz ta' miżura. 
L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha d-dritt li tirtira l-abbozz ta’ 
miżura fi kwalunkwe stadju tad-djalogu 
regolatorju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha tintgħażel soluzzjoni aktar bilanċjata: minflok li l-Kummissjoni tingħata veto bla 
riżerva fuq ir-rimedji, għandu jitwaqqaf "djalogu regolatorju" dwar il-konvenjenza u l-
effettività tar-rimedju, li jkun jinvolvi l-awtorità regolatorja nazzjonali li tipproponi r-rimedju 
u n-Netwerk ta’ awtoritajiet regolatorji nazzjonali. L-għan ta’ dan id-djalogu, li matulu, il-
fehmiet tal-parteċipanti tas-suq għandhom jiġu kkunsidrati b’mod xieraq mill-parteċipanti 
kollha, huwa li jintlaħaq ftehim komuni fuq dak li għandu jirrappreżenta l-aktar rimedju 
effettiv u xieraq.

Emenda 266
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi żmien tliet xhur minn meta l-
Kummissjoni tkun ħarġet deċiżjoni skond 
il-paragrafu 5 li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha temenda jew tirtira l-
abbozz ta’ miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ 
miżura jkun emendat, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha timpenja 
ruħha li tagħmel konsultazzjoni pubblika 
skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 
6, u li tinnotifika mill-ġdid lill-
Kummissjoni bl-abbozz ta’ miżura 
emendat skond id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun hemm veto tal-Kummissjoni fuq rimedji. L-NRAs huma infurmati aħjar, meta 
s-swieq nazzjonali jkunu kkonċernati u għandhom kuntatti aħjar mal-parteċipanti fis-suq. 
Veto bħal dan idgħajjef il-kompetizzjoni regolatorja bejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali; 
veto kontra rimedju speċifiku impost minn NRA waħda jagħmilha diffiċli ħafna biex wieħed 
ikun jista’ jagħmel użu minn tali rimedju fi Stat Membru ieħor, anki jekk hawnhekk, dan ir-
rimedju jkun adegwat, fid-dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq nazzjonali u tad-dipendenza tul it-
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triq.

Emenda 267
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi żmien tliet xhur minn meta l-
Kummissjoni tkun ħarġet deċiżjoni skond 
il-paragrafu 5 li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha temenda jew tirtira l-
abbozz ta’ miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ 
miżura jkun emendat, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha timpenja 
ruħha li tagħmel konsultazzjoni pubblika 
skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 
6, u li tinnotifika mill-ġdid lill-
Kummissjoni bl-abbozz ta’ miżura 
emendat skond id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dritt tal-Kummissjoni għal rimedji b’veto għandu jkun rifjutat. Proċedura ġdida ta’ ‘ko-
regolamentazzjoni’ li tinvolvi kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni, BERT u l-NRA, 
għandha tkun ippreferuta.
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Emenda 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi żmien tliet xhur minn meta l-
Kummissjoni tkun ħarġet deċiżjoni skond 
il-paragrafu 5 li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha temenda jew tirtira l-abbozz ta’ 
miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ miżura jkun 
emendat, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha timpenja ruħha li tagħmel 
konsultazzjoni pubblika skond il-proċeduri 
msemmija fl-Artikolu 6, u li tinnotifika 
mill-ġdid lill-Kummissjoni bl-abbozz ta’ 
miżura emendat skond id-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafu 3.

6. Fi żmien sitt xhur minn meta l-
Kummissjoni tkun ħarġet deċiżjoni skond 
il-paragrafu 5 li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha temenda jew tirtira l-abbozz ta’ 
miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ miżura jkun 
emendat, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha timpenja ruħha li tagħmel 
konsultazzjoni pubblika skond il-proċeduri 
msemmija fl-Artikolu 6, u li tinnotifika 
mill-ġdid lill-Kummissjoni bl-abbozz ta’ 
miżura emendat skond id-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafu 3.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għal konsistenza mal-paragrafu preċedenti; fir-rigward tad-data ta’ għeluq, l-NRA 
għandhom jingħataw aktar flessibbiltà u ħin biex jadottaw il-miżura proposta mill-
Kummissjoni.

Emenda 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi żmien tliet xhur minn meta l-
Kummissjoni tkun ħarġet deċiżjoni skond 
il-paragrafu 5 li titlob lill-awtorità 

6. Fi żmien tliet xhur minn meta l-
Kummissjoni tkun ħarġet deċiżjoni skond 
il-paragrafu 5 jew 5a li titlob lill-awtorità 
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regolatorja nazzjonali biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha temenda jew tirtira l-
abbozz ta’ miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ 
miżura jkun emendat, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha timpenja 
ruħha li tagħmel konsultazzjoni pubblika 
skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 
6, u li tinnotifika mill-ġdid lill-
Kummissjoni bl-abbozz ta’ miżura 
emendat skond id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3.

regolatorja nazzjonali biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha temenda jew tirtira l-abbozz ta’ 
miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ miżura jkun 
emendat, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha timpenja ruħha li tagħmel 
konsultazzjoni pubblika skond il-proċeduri 
msemmija fl-Artikolu 6, u li tinnotifika 
mill-ġdid lill-Kummissjoni bl-abbozz ta’ 
miżura emendat skond id-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tintgħażel soluzzjoni aktar bilanċjata: minflok li l-Kummissjoni tingħata veto bla 
riżerva fuq ir-rimedji, għandu jitwaqqaf "djalogu regolatorju" dwar il-konvenjenza u l-
effettività tar-rimedju, li jkun jinvolvi l-awtorità regolatorja nazzjonali li tipproponi r-rimedju 
u n-Netwerk ta’ awtoritajiet regolatorji nazzjonali. L-għan ta’ dan id-djalogu, li matulu, il-
fehmiet tal-parteċipanti tas-suq għandhom jiġu kkunsidrati b’mod xieraq mill-parteċipanti 
kollha, huwa li jintlaħaq ftehim komuni fuq dak li għandu jirrappreżenta l-aktar rimedju 
effettiv u xieraq.

Emenda 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-kummenti ta’ 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra u 
tal-Kummissjoni u tista’, ħlief għall-
każijiet koperti mill-paragrafu 4, tadotta l-
abbozz ta’ miżura li jirriżulta u, meta 
tagħmel dan, għandha tikkomunikah lill-
Kummissjoni. Kull entità nazzjonali oħra li 

7. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-kummenti ta’ 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra u 
tal-Kummissjoni u tista’, ħlief għall-
każijiet koperti mill-paragrafu 4 (a) u 4 (b), 
tadotta l-abbozz ta’ miżura li jirriżulta u, 
meta tagħmel dan, għandha tikkomunikah 
lill-Kummissjoni. Kull entità nazzjonali 
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teżerċita funzjonijiet skond din id-Direttiva 
jew id-Direttivi Speċifiċi għandha wkoll 
tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-
kummenti tal-Kummissjoni.

oħra li teżerċita funzjonijiet skond din id-
Direttiva jew id-Direttivi Speċifiċi għandha 
wkoll tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-
kummenti tal-Kummissjoni. Jekk l-NRA 
tiddeċiedi li ma tadottax il-miżuri ppjanati 
fuq il-bażi tar-rakkomandazzjoni adottata 
għall-paragrafu 5, hija għandha 
tippubblika r-raġunijiet u l-
ġustifikazzjonijiet għad-deċiżjoni tagħha 
u għandha tinnotifika lill-Kummissjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza mal-paragrafu preċedenti; fir-rigward tad-data ta’ għeluq, l-NRA għandha 
tingħata aktar flessibbiltà u ħin biex tadotta l-miżura proposta mill-Kummissjoni.

Emenda 271
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-kummenti ta’ 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra u 
tal-Kummissjoni u tista’, ħlief għall-
każijiet koperti mill-paragrafu 4, tadotta l-
abbozz ta’ miżura li jirriżulta u, meta 
tagħmel dan, għandha tikkomunikah lill-
Kummissjoni. Kull entità nazzjonali oħra 
li teżerċita funzjonijiet skond din id-
Direttiva jew id-Direttivi Speċifiċi 
għandha wkoll tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-kummenti tal-
Kummissjoni.

7. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-kummenti ta’ 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, ta' 
BERT u tal-Kummissjoni u tista’, ħlief 
għall-każijiet koperti mill-paragrafu 4, 
tadotta l-abbozz ta’ miżura li jirriżulta u, 
meta tagħmel dan, għandha tikkomunikah 
lill-Kummissjoni. 

Or. en
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Emenda 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fejn abbozz ta’ miżura jkun ġie 
emendat skond il-paragrafu 6, il-
Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni li titlob 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali li 
timponi obbligu speċifiku skond l-
Artikoli 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE 
(Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 
tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar 
is-Servizz Universali) f’perjodu ta’ żmien 
determinat.

imħassar

Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni 
għandha ssegwi l-istess għanijiet ta’ 
politika kif stabbiliti għall-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali fl-Artikolu 8. Il-
Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità 
tkun issottomettiet skond l-Artikolu 6 tar-
Regolament Nru [.../KE], b’mod 
partikulari meta telabora d-dettalji ta’ l-
obbligu/i li tkun trid timponi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tad-definizzjoni, minħabba li din taffettwa n-netwerks tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi aktar milli netwerks ta’ komunikazzjonijiet pubbliċi.

Emenda 273
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fejn abbozz ta’ miżura jkun ġie 
emendat skond il-paragrafu 6, il-
Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni li titlob 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali li 
timponi obbligu speċifiku skond l-
Artikoli 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE 
(Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 
tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar 
is-Servizz Universali) f’perjodu ta’ żmien 
determinat.

imħassar

Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni 
għandha ssegwi l-istess għanijiet ta’ 
politika kif stabbiliti għall-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali fl-Artikolu 8. Il-
Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità 
tkun issottomettiet skond l-Artikolu 6 tar-
Regolament Nru [.../KE], b’mod 
partikulari meta telabora d-dettalji ta’ l-
obbligu/i li tkun trid timponi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma hemm ebda ħtieġa għal deċiżjonijiet li fil-passat ittieħdu mill-NRA li għandhom jittieħdu 
minn korp ta’ l-UE taħt l-iskema l-ġdida.

Emenda 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fejn abbozz ta’ miżura jkun ġie 
emendat skond il-paragrafu 6, il-
Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni li titlob 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali li 
timponi obbligu speċifiku skond l-

imħassar
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Artikoli 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE 
(Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 
tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar 
is-Servizz Universali) f’perjodu ta’ żmien 
determinat.
Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni 
għandha ssegwi l-istess għanijiet ta’ 
politika kif stabbiliti għall-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali fl-Artikolu 8. Il-
Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità 
tkun issottomettiet skond l-Artikolu 6 tar-
Regolament Nru [.../KE], b’mod 
partikulari meta telabora d-dettalji ta’ l-
obbligu/i li tkun trid timponi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ser tikkostitwixxi preċedent serju fil-leġiżlazzjoni tas-suq intern 
minħabba li entità ta’ l-UE tissostitwixxi d-deċiżjoni ta’ awtorità nazzjonali. Dan 
kompletament idgħajjef is-sistema tal-kontrolli u l-bilanċi tat-Trattat ta’ l-UE, filwaqt li l-
awtoritajiet nazzjonali jimplimentaw liġi tal-Komunità li hija soġġetta għal kontroll mill-
Qorti u għal proċeduri ta’ ksur tal-liġi possibbli adottati mill-Kummissjoni.

Emenda 275
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fejn abbozz ta’ miżura jkun ġie 
emendat skond il-paragrafu 6, il-
Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni li titlob 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali li 
timponi obbligu speċifiku skond l-
Artikoli 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE 
(Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 
tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar 
is-Servizz Universali) f’perjodu ta’ żmien 

imħassar
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determinat.
Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni 
għandha ssegwi l-istess għanijiet ta’ 
politika kif stabbiliti għall-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali fl-Artikolu 8. Il-
Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità 
tkun issottomettiet skond l-Artikolu 6 tar-
Regolament Nru [.../KE], b’mod 
partikulari meta telabora d-dettalji ta’ l-
obbligu/i li tkun trid timponi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tad-dritt tal-veto tal-Kummissjoni għar-rimedji ma tistax tiġi ġġustifikata. L-
awtoritajiet nazzjonali għandhom għarfien aħjar tas-swieq tal-komunikazzjoni li huma ta' 
karattru reġjonali jew nazzjonali. Il-Kummissjoni diġà għandha d-dritt tal-veto fuq id-
definizzjoni tas-suq u fuq l-għażla ta’ l-operaturi SMP. Għandu jitħalla xi spazju għal 
manuvri lill-awtoritajiet nazzjonali sabiex dawn ikunu jistgħu jikkunsidraw iċ-ċirkostanzi 
nazzjonali.

Il-koerenza fl-implimentazzjoni tad-Direttivi – jekk tkun meħtieġa – tista’ titjieb billi jiġu 
adottati rakkomandazzjonijiet dwar l-applikazzjoni armonizzata tad-direttivi, kif ukoll billi 
tiġi rrinfurzata l-kooperazzjoni bejn l-NRA’s fi ħdan l-istrutturi eżistenti

Emenda 276
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fejn abbozz ta’ miżura jkun ġie 
emendat skond il-paragrafu 6, il-
Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni li titlob 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali li 
timponi obbligu speċifiku skond l-
Artikoli 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE 
(Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 
tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar 
is-Servizz Universali) f’perjodu ta’ żmien 

imħassar



PE407.630v01-00 58/106 AM\725136MT.doc

MT

determinat.
Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni 
għandha ssegwi l-istess għanijiet ta’ 
politika kif stabbiliti għall-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali fl-Artikolu 8. Il-
Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità 
tkun issottomettiet skond l-Artikolu 6 tar-
Regolament Nru [.../KE], b’mod 
partikulari meta telabora d-dettalji ta’ l-
obbligu/i li tkun trid timponi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-poteri tal-veto tal-Kummissjoni hija bla bżonn u kontroproduttiva. Is-sistema 
kurrenti pproduċiet riżultati b’mod ġenerali konsistenti. Poter tal-veto ċentrali jżid ir-riskju 
ta’ approċċ wieħed li jaqdi lil kulħadd. Il-kundizzjonijiet tas-suq ivarjaw b’mod sinjifikanti 
fost l-MS, għalhekk, id-deċiżjoni regolatorja individwali finali għandha tittieħed fuq livell 
nazzjonali b’kompetenzi nazzjonali. Il-qafas kurrenti diġà ippreveda involviment qawwi min-
naħa tal-Kummissjoni, li tista’ tikkummenta fuq obbligi individwali (rimedji). L-NRAs 
għandhom jagħtu l-ikbar kunsiderazzjoni lil dawn il-kummenti.

Emenda 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tikkomunika lill-Kummissjoni l-
miżuri finali kollha li jaqgħu taħt il-
kundizzjonijiet a) u b) fl-Artikolu 7(3).

Imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li l-Kummissjoni tiġi nnotifikata bl-abbozz tal-miżuri riżultanti huwa diġà nkluż fil-
paragrafu 7 ta’ l-Artikolu.
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Emenda 278
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tikkomunika lill-Kummissjoni l-
miżuri finali kollha li jaqgħu taħt il-
kundizzjonijiet a) u b) fl-Artikolu 7(3).

9. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tikkomunika lill-Kummissjoni l-
miżuri finali kollha li jaqgħu taħt l-
Artikolu 7(3).

Or. en

Emenda 279
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu -7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Artikolu li ġej huwa miżjud:
"Artikolu -7a

Proċedura għall-applikazzjoni konsistenti 
tar-rimedji 

1. Fejn awtorità regolatorja nazzjonali 
turi l-ħsieb li tieħu miżura biex timponi, 
temenda jew tirtira obbligu fuq operatur 
f’applikazzjoni ta’ l-Artikolu 16 b'rabta 
ma’ l-Artikolu 5, l-Artikoli 9 sa 13 u l-
Artikoli 13a u 13b tad-Direttiva 
2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), u l-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE
(Direttiva dwar is-Servizz Universali), il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fl-Istati Membri l-oħrajn 
għandu jkollhom perjodu ta’ xahar mid-
data tan-notifika ta’ l-abbozz ta’ miżura li 
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matulu jkunu jistgħu jagħmlu kummenti 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata. 
2. Jekk l-abbozz ta’ miżura jkun 
jikkonċerna l-impożizzjoni, l-Emenda jew 
l-irtirar ta’ obbligu, il-Kummissjoni tista’, 
matul l-istess perjodu, tinnotifika lill-
awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata u lil BERT bir-raġunijiet 
għala tqis li l-adozzjoni ta' l-abbozz ta' 
miżura ser joħloq ostakolu għas-suq 
waħdieni jew għala għandha dubji serji 
rigward il-kompatibilità tagħha mal-liġi 
tal-Komunità. F’dan il-każ, l-abbozz ta' 
miżura m’għandux jiġi adottat għal 
xahrejn oħra wara n-notifika tal-
Kummissjoni. Fin-nuqqas ta’ tali notifika, 
l-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
miżura, billi tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni 
lil kull kumment magħmul mill-
Kummissjoni jew minn kwalunkwe 
awtorità regolatorja nazzjonali oħra. 
3. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni, BERT u 
l-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata għandhom jikkooperaw mill-
qrib bil-għan li jidentifikaw l-aktar 
miżura effettiva u xierqa fid-dawl ta’ l-
għanijiet stipulati fl-Artikolu 8, filwaqt li 
jieħdu kunsiderazzjoni xierqa ta' l-
opinjonijiet tal-parteċipanti fis-suq u tal-
ħtieġa li jiġi żgurat l-iżvilupp ta' prattika 
regolatorja konsistenti.
Matul dan l-istess perjodu ta’ xahrejn, 
BERT għandha, billi taġixxi 
b’maġġoranza sempliċi, toħroġ opinjoni 
raġunata li tikkonferma l-konvenjenza u 
l-effettività ta’ l-abbozz ta’ miżura jew 
tindika li l-abbozz ta’ miżura għandu jiġi 
emendat u tipprovdi proposti speċifiċi 
għal dak il-għan. Din l-opinjoni għandha 
tkun magħmula disponibbli għall-
pubbliku.
Il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti l-
ikbar kunsiderazzjoni lil din l-opinjoni,
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tadotta rakkomandazzjoni li l-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata 
temenda l-abbozz ta’ miżura, u tista’ 
tipprovdi proposti speċifiċi għal dak il-
għan. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lil 
din ir-rakkomandazzjoni. Fl-eventwalità li 
l-awtorità regolatorja nazzjonali ma 
ssegwix ir-rakkomandazzjoni, hija 
għandha tipprovdi spjegazzjoni raġunata 
li tfisser għaliex għamlet dan."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simili għall-Emenda 17 tar-Rapporteurs. Is-separazzjoni tal-funzjonijiet għandha tiġi 
ttrattata bl-istess mod bħar-rimedji l-oħrajn kollha.

Hemm bżonn ta’ kjarifika biex jiġi żgurat li l-NRAs ma jkunux obbligati jagħtu l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni kemm tal-Kummissjoni u wkoll ta’ BERT. Jekk BERT u l-
Kummissjoni taw pariri inkonsistenti dan jikkawża inċertezza legali.

Emenda 280
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu -7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Artikolu li ġej -7a jiddaħħal:
‘Artikolu -7a 

Proċedura għall-applikazzjoni konsistenti 
tar-rimedji

1. Fejn awtorità regolatorja nazzjonali 
turi l-ħsieb li tieħu miżura biex timponi, 
temenda jew tirtira obbligu fuq operatur 
f’applikazzjoni ta’ l-Artikolu 16 b'rabta 
ma’ l-Artikolu 5 u l-Artikoli 9 sa 13 tad-
Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-
Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-Direttiva 
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2002/22/KE (Direttiva dwar is-Servizz 
Universali), il-Kummissjoni u l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-Istati 
Membri l-oħrajn għandu jkollhom 
perjodu ta’ xahar mid-data tan-notifika 
ta’ l-abbozz ta’ miżura li matulu jkunu 
jistgħu jagħmlu kummenti lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata.
2. Il-Kummissjoni tista’, matul l-istess 
perjodu, tinnotifika lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata u lill-
Entità tar-Regolaturi Ewropej fit-Telecom 
(BERT) bir-raġunijiet għala tqis li l-
adozzjoni ta' l-abbozz ta' miżura ser 
joħloq ostakolu għas-suq waħdieni jew 
għala għandha dubji serji rigward il-
kompatibilità tagħha mal-liġi tal-
Komunità. F’dan il-każ, l-abbozz ta' 
miżura m’għandux jiġi adottat għal 
xahrejn oħra wara n-notifika tal-
Kummissjoni. 
Fin-nuqqas ta’ tali notifika, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata tista’ 
tadotta l-abbozz ta’ miżura, wara li tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lil kull kumment 
magħmul mill-Kummissjoni jew minn 
kwalunkwe awtorità regolatorja 
nazzjonali oħra.
3. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni, BERT u 
l-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata għandhom jikkooperaw mill-
qrib bil-għan li jidentifikaw l-aktar 
miżura effettiva u xierqa fid-dawl ta’ l-
għanijiet stipulati fl-Artikolu 8, filwaqt li 
jieħdu kunsiderazzjoni xierqa ta' l-
opinjonijiet tal-parteċipanti fis-suq u tal-
ħtieġa li jiġi żgurat l-iżvilupp ta' prattika 
regolatorja konsistenti.
Matul dan l-istess perjodu ta’ xahrejn, 
BERT għandha, billi taġixxi 
b’maġġoranza ta’ żewġ terzi, toħroġ 
opinjoni raġunata li tikkonferma l-
konvenjenza u l-effettività ta’ l-abbozz ta’ 
miżura jew tindika li l-abbozz ta’ miżura 
għandu jiġi emendat u tipprovdi proposti 
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speċifiċi għal dak il-għan. Din l-opinjoni 
għandha tkun magħmula disponibbli 
għall-pubbliku.
Jekk BERT tkun ħarġet opinjoni 
raġunata li tindika li l-abbozz ta' miżura 
għandu jiġi emendat, il-Kummissjoni 
tista’, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lil din l-opinjoni, tadotta 
deċiżjoni raġunata li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata biex 
temenda l-abbozz ta' miżura u tipprovdi 
proposti speċifiċi għal dak il-għan.
Jekk BERT tkun ħarġet opinjoni 
raġunata li tikkonferma l-konvenjenza u 
l-effettività ta’ l-abbozz ta’ miżura, l-
awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
miżura, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni ta’ kull 
rakkomandazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni u minn BERT.
4. Matul it-tliet xhur ta’ l-adozzjoni mill-
Kummissjoni, skond il-paragrafu 3, 
sottoparagrafu 3, ta’ deċiżjoni raġunata li 
titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata biex temenda l-abbozz ta’ 
miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha temenda jew tirtira l-abbozz ta’ 
miżura. Jekk l-abbozz ta’ miżura jiġi 
emendat, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha twettaq konsultazzjoni pubblika 
skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 
6, u għandha tinnotifika mill-ġdid l-
abbozz ta’ miżura emendat lill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 7.’

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minflok id-dritt ta’ veto tal-Kummissjoni kontra r-rimedji, qegħda tiġi proposta proċedura 
ġdida ta’ ‘ko-regolazzjoni’ li tinvolvi kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni, BERT u l-
NRA.
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Emenda 281
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu -7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Artikolu li ġej jiddaħħal:
‘Artikolu -7a

Proċedura għall-applikazzjoni konsistenti 
tar-rimedji

1. Fejn awtorità regolatorja nazzjonali 
turi l-ħsieb li tieħu miżura biex timponi, 
temenda jew tirtira obbligu fuq operatur 
f’applikazzjoni ta’ l-Artikolu 16 b'rabta 
ma’ l-Artikolu 5, l-Artikoli 9 sa 13 u l-
Artikoli 13a u 13b tad-Direttiva 
2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), u l-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva dwar is-Servizz Universali), il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fl-Istati Membri l-oħrajn 
għandu jkollhom perjodu ta’ xahar mid-
data tan-notifika ta’ l-abbozz ta’ miżura li 
matulu jkunu jistgħu jagħmlu kummenti 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata.
2. Il-Kummissjoni tista’, matul l-istess 
perjodu, tinnotifika lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata u lil 
BERT bir-raġunijiet għala tqis li l-
adozzjoni ta' l-abbozz ta' miżura ser 
joħloq ostakolu għas-suq waħdieni jew 
għala għandha dubji serji rigward il-
kompatibilità tagħha mal-liġi tal-
Komunità. F’dan il-każ, l-abbozz ta' 
miżura m’għandux jiġi adottat għal 
xahrejn oħra wara n-notifika tal-
Kummissjoni. 
Fin-nuqqas ta’ tali notifika, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata tista’ 
tadotta l-abbozz ta’ miżura, billi tagħti l-
ikbar kunsiderazzjoni lil kull kumment 
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magħmul mill-Kummissjoni jew minn 
BERT.
3. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni, BERT u 
l-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata għandhom jikkooperaw mill-
qrib bil-għan li jidentifikaw l-aktar 
miżura effettiva u xierqa fid-dawl ta’ l-
għanijiet stipulati fl-Artikolu 8, filwaqt li 
jieħdu kunsiderazzjoni xierqa ta' l-
opinjonijiet tal-parteċipanti fis-suq u tal-
ħtieġa li jiġi żgurat l-iżvilupp ta' prattika 
regolatorja konsistenti.
Matul dan l-istess perjodu ta’ xahrejn, 
BERT għandha, billi taġixxi 
b’maġġoranza sempliċi, toħroġ opinjoni 
raġunata li tikkonferma l-konvenjenza u 
l-effettività ta’ l-abbozz ta’ miżura jew 
tindika li l-abbozz ta’ miżura għandu jiġi 
emendat u tipprovdi proposti speċifiċi 
għal dak il-għan. Din l-opinjoni għandha 
tkun magħmula disponibbli għall-
pubbliku.
Il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti l-
ikbar kunsiderazzjoni lil din l-opinjoni, 
tadotta deċiżjoni raġunata li titlob lill-
awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata temenda l-abbozz ta’ miżura 
u tipprovdi proposti speċifiċi għal dak il-
għan. 
4. Matul it-tliet xhur ta’ l-adozzjoni mill-
Kummissjoni, skond il-paragrafu 3, ta’ 
deċiżjoni raġunata li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata biex 
temenda l-abbozz ta’ miżura, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha temenda 
jew tirtira l-abbozz ta’ miżura. Jekk l-
abbozz ta’ miżura jiġi emendat, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha twettaq 
konsultazzjoni pubblika skond il-
proċeduri msemmija fl-Artikolu 6, u 
għandha tinnotifika mill-ġdid l-abbozz ta’ 
miżura emendat lill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 7.’

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-abilità tal-Kummissjoni li tieħu deċiżjoni finali dwar l-użu ta’ veto hija meħtieġa biex jiġi 
żgurat li r-regolaturi nazzjonali u l-entità tar-regolaturi BERT għandhom l-inċentivi 
neċessarji biex jaġixxu fl-interessi tas-suq waħdieni aktar milli bħala grupp ‘kollettiv’ ta’ 
regolaturi, kull wieħed bl-interessi nazzjonali tiegħu. Il-pubblikazzjoni ta’ l-opinjoni ta’ 
BERT u l-ħtieġa li l-Kummissjoni tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lil dan huma meqjusa bħala 
biżżejjed biex irażżnu lill-Kummissjoni milli tieħu deċiżjonijiet li ma jkunux xierqa. F’din l-
Emenda, is-separazzjoni tal-funzjonijiet tirċievi l-istess livell ta' ħarsa ġenerika bħal miżuri 
oħrajn.

Emenda 282
Anni Podimata

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu -7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Artikolu 7a li ġej jiddaħħal:
‘Artikolu -7a

Proċedura għall-applikazzjoni konsistenti 
tar-rimedji proposti 

1. Fejn awtorità regolatorja nazzjonali 
turi l-ħsieb li tieħu miżura biex timponi, 
temenda jew tirtira obbligu fuq operatur 
f’applikazzjoni ta’ l-Artikolu 16 b'rabta 
ma’ l-Artikolu 5, l-Artikoli 9 sa 13 u l-
Artikoli 13a u 13b tad-Direttiva 
2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), u l-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva dwar is-Servizz Universali), il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fl-Istati Membri l-oħrajn 
għandu jkollhom perjodu ta’ xahar mid-
data tan-notifika ta’ l-abbozz ta’ miżura li 
matulu jkunu jistgħu jagħmlu kummenti 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata.
2. Fejn il-miżura proġettata tfittex li 
timponi, temenda jew tirtira obbligu 
differenti minn dawk stipulati fl-Artikoli
13a u 13b tad-Direttiva 2002/19/KE 
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(Direttiva dwar l-Aċċess), il-Kummissjoni 
tista’, matul il-perjodu ta' xahar imsemmi 
fil-paragrafu tinnotifika lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata u lill-
Korp ta' Regolaturi Ewropej fit-Telecom 
(BERT) bir-raġunijiet għala tqis li l-
adozzjoni ta' l-abbozz ta' miżura ser 
joħloq ostakolu għas-suq waħdieni jew 
għala għandha dubji serji rigward il-
kompatibilità tagħha mal-liġi tal-
Komunità. F’dan il-każ, l-abbozz ta' 
miżura m’għandux jiġi adottat għal 
xahrejn oħra wara n-notifika tal-
Kummissjoni.
Fin-nuqqas ta’ tali notifika, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata tista’ 
tadotta l-abbozz ta’ miżura, wara li tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lil kull kumment 
magħmul mill-Kummissjoni jew minn 
kwalunkwe awtorità regolatorja 
nazzjonali oħra.
3. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni, BERT u 
l-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata għandhom jikkooperaw mill-
qrib bil-għan li jidentifikaw l-aktar 
miżura effettiva u xierqa fid-dawl ta’ l-
għanijiet stipulati fl-Artikolu 8, filwaqt li 
jieħdu kunsiderazzjoni xierqa ta' l-
opinjonijiet tal-parteċipanti fis-suq u tal-
ħtieġa li jiġi żgurat l-iżvilupp ta' prattika 
regolatorja konsistenti.
Matul dan l-istess perjodu ta’ xahrejn, 
BERT għandha, billi taġixxi 
b’maġġoranza sempliċi, toħroġ opinjoni 
raġunata li tikkonferma l-konvenjenza u 
l-effettività ta’ l-abbozz ta’ miżura jew 
tindika li l-abbozz ta’ miżura għandu jiġi 
emendat u tipprovdi proposti speċifiċi 
għal dak il-għan. Din l-opinjoni għandha 
tkun magħmula disponibbli għall-
pubbliku.
Jekk l-opinjoni maħruġa minn BERT 
tindika li l-abbozz ta' miżura għandu jiġi 
emendat, il-Kummissjoni tista’, wara li 
tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lil din l-
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opinjoni, tadotta deċiżjoni raġunata li 
titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata biex temenda l-abbozz ta' 
miżura u tippreżenta 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal dak 
il-għan.
Jekk l-opinjoni maħruġa minn BERT 
tikkonferma l-konvenjenza u l-effettività 
ta’ l-abbozz ta’ miżura, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata tista’ 
tadotta l-abbozz ta’ miżura, wara li tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet kollha magħmula 
mill-Kummissjoni u minn BERT.
4. Jekk l-abbozz ta’ miżura jfittex li 
jimponi, jemenda jew jirtira obbligu 
skond l-Artikoli 13a u 13b tad-Direttiva 
2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), l-
abbozz ta’ miżura m’għandux jiġi adottat 
għal sitt xhur oħra mill-iskadenza 
speċifikata fl-Artikolu 7(3), biex jiġi 
assigurat li jiġu eżawriti l-possibilitajiet 
offruti mill-miżuri l-oħrajn kollha 
msemmija fl-Artikolu 16 b'rabta ma’ l-
Artikoli 5 u 9 sa 13 tad-Direttiva 
2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess) u l-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva dwar is-Servizz Universali).
Matul l-iskadenza ta’ sitt xhur speċifikata 
fl-ewwel paragrafu, il-Kummissjoni, 
BERT u l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandhom jikkooperaw mill-qrib bil-għan 
li jidentifikaw l-aktar miżura effettiva u 
xierqa fid-dawl ta’ l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 8, filwaqt li jieħdu 
kunsiderazzjoni xierqa ta' l-opinjonijiet 
tal-parteċipanti fis-suq u tal-ħtieġa li jiġi 
żgurat l-iżvilupp ta' prattika regolatorja 
konsistenti.
Matul il-perjodu ta’ sitt xhur speċifikat fl-
ewwel paragrafu, BERT tista’, billi 
taġixxi b’maġġoranza kkwalifikata, 
toħroġ opinjoni raġunata li tikkonferma l-
konvenjenza u l-effettività ta’ l-abbozz ta’ 
miżura jew li tindika li l-abbozz ta’ miżura 
m’għandux jiġi implimentat. Din l-
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opinjoni għandha tkun disponibbli għall-
pubbliku.
Huwa biss jekk il-Kummissjoni u BERT 
jikkonfermaw il-konvenjenza u l-
effettività ta’ l-abbozz ta’ miżura, li l-
awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata tkun tista’ tadotta l-abbozz 
ta’ miżura, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
kollha maħruġa mill-Kummissjoni u 
minn BERT.
5. Matul is-sitt xhur ta' l-adozzjoni mill-
Kummissjoni, skond il-paragrafu 3, ta’ 
deċiżjoni raġunata li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali biex temenda l-
abbozz ta’ miżura, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha temenda jew tirtira l-
abbozz ta’ miżura. Jekk l-abbozz ta’ 
miżura jiġi emendat, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha twettaq 
konsultazzjoni pubblika skond il-
proċeduri msemmija fl-Artikolu 6, u 
għandha tinnotifika mill-ġdid l-abbozz ta’ 
miżura emendat lill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 7.'

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tingħata skadenza ta’ sitt xhur oħra sabiex tiġi identifikata l-aktar miżura 
effettiva u xierqa fid-dawl tal-miri stabbiliti fl-Artikolu 8. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni u 
l-BERT għandhom, filwaqt li jaġixxu b’maġġoranza kkwalifikata, jagħtu l-kunsens tagħhom 
fuq il-ħtieġa li jkun emendat l-abbozz tal-miżura proposta minn awtorità regolatorja 
nazzjonali. Inkella l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tagħti l-akbar kas ta’ l-
osservazzjonijiet ifformulati mill-Kummissjoni u l-BERT.

Emenda 283
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu -7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Artikolu li ġej huwa miżjud:
‘Artikolu -7a

Proċedura għall-applikazzjoni konsistenti 
tar-rimedji 

1. Fejn awtorità regolatorja nazzjonali 
turi l-ħsieb li tieħu miżura biex timponi, 
temenda jew tirtira obbligu fuq operatur 
f’applikazzjoni ta’ l-Artikolu 16 b'rabta 
ma’ l-Artikolu 5, l-Artikoli 9 sa 13 u l-
Artikoli 13a u 13b tad-Direttiva 
2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), u l-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva dwar is-Servizz Universali), il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fl-Istati Membri l-oħrajn 
għandu jkollhom perjodu ta’ xahar mid-
data tan-notifika ta’ l-abbozz ta’ miżura li 
matulu jkunu jistgħu jagħmlu kummenti 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata. 
2. Jekk l-abbozz ta’ miżura jkun 
jikkonċerna l-impożizzjoni, l-Emenda jew 
l-irtirar ta’ obbligu differenti minn dawk 
stipulati fl-Artikoli 13a u 13b tad-Direttiva 
2002/19/KE (id-Direttiva dwar l-Aċċess), 
il-Kummissjoni tista’, matul l-istess 
perjodu, tinnotifika lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata u lil 
BERT bir-raġunijiet għala tqis li l-
adozzjoni ta' l-abbozz ta' miżura ser 
joħloq ostakolu għas-suq waħdieni jew 
għala għandha dubji serji rigward il-
kompatibilità tagħha mal-liġi tal-
Komunità. F’dan il-każ, l-abbozz ta' 
miżura m’għandux jiġi adottat għal 
xahrejn oħra wara n-notifika tal-
Kummissjoni.
Fin-nuqqas ta’ tali notifika, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata tista’ 
tadotta l-abbozz ta’ miżura, billi tagħti l-
ikbar kunsiderazzjoni lil kull kumment 
magħmul mill-Kummissjoni jew minn 
kwalunkwe awtorità regolatorja 
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nazzjonali oħra.
3. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni, BERT u 
l-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata għandhom jikkooperaw mill-
qrib bil-għan li jidentifikaw l-aktar 
miżura effettiva u xierqa fid-dawl ta’ l-
għanijiet stipulati fl-Artikolu 8, filwaqt li 
jieħdu kunsiderazzjoni xierqa ta' l-
opinjonijiet tal-parteċipanti fis-suq u tal-
ħtieġa li jiġi żgurat l-iżvilupp ta' prattika 
regolatorja konsistenti.
Matul dan l-istess perjodu ta’ xahrejn, 
BERT għandha, billi taġixxi 
b’maġġoranza kwalifikata ta’ mill-inqas 
ħamsin fil-mija u wieħed tal-membri tal-
Bord tar-Regolaturi, toħroġ opinjoni 
raġunata li tikkonferma l-konvenjenza u 
l-effettività ta’ l-abbozz ta’ miżura jew 
tindika li l-abbozz ta’ miżura għandu jiġi 
emendat u tipprovdi proposti speċifiċi 
għal dak il-għan. Din l-opinjoni għandha 
tkun magħmula disponibbli għall-
pubbliku.
Jekk BERT tkun ħarġet opinjoni 
raġunata li tindika li l-abbozz ta' miżura 
għandu jiġi emendat, il-Kummissjoni 
tista’, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lil din l-opinjoni, tadotta 
deċiżjoni raġunata li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata biex 
temenda l-abbozz ta' miżura u tipprovdi 
proposti speċifiċi għal dak il-għan. 
Jekk BERT tkun ħarġet opinjoni 
raġunata li tikkonferma l-konvenjenza u 
l-effettività ta’ l-abbozz ta’ miżura, l-
awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
miżura, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni ta’ kull 
rakkomandazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni u minn BERT.
4. Jekk l-abbozz ta’ miżura jkun 
jikkonċerna l-impożizzjoni, l-Emenda jew 
l-irtirar ta’ obbligu stipulat fl-Artikoli 13a 
u 13b tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva 
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dwar l-Aċċess), l-abbozz ta’ miżura 
m’għandux jiġi adottat għal xahrejn oħra 
wara li jintemm il-perjodu msemmi fl-
Artikolu 7(3).
Matul dan il-perjodu ta’ xahrejn, il-
Kummissjoni, BERT u l-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata 
għandhom jikkoperaw mill-qrib bil-għan 
li jidentifikaw l-aktar miżura effettiva u 
xierqa fid-dawl ta' l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 8, filwaqt li jagħtu l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjonijiet tal-
parteċipanti fis-suq u lill-ħtieġa li jiġi 
żgurat l-iżvilupp ta’ prattika regolatorja 
konsistenti.
Matul dan l-istess perjodu ta’ xahrejn, 
BERT għandha, billi taġixxi 
b’maġġoranza kwalifikata ta’ mill-inqas 
ħamsin fil-mija u wieħed tal-membri tal-
Bord tar-Regolaturi, toħroġ opinjoni 
raġunata li tikkonferma l-konvenjenza u 
l-effettività ta’ l-abbozz ta’ miżura jew 
tindika li l-abbozz ta’ miżura m’għandux 
jiġi applikat. Din l-opinjoni għandha tkun 
magħmula disponibbli għall-pubbliku.
Huwa biss jekk il-Kummissjoni u BERT 
jikkonfermaw il-konvenjenza u l-
effettività ta’ l-abbozz ta’ miżura, li l-
awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata tkun tista’ tadotta l-abbozz 
ta’ miżura, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni ta’ kull 
rakkomandazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni u minn BERT.
5. Matul it-tliet xhur ta' l-adozzjoni mill-
Kummissjoni, skond il-paragrafu 3, ta’ 
deċiżjoni raġunata li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata biex 
temenda l-abbozz ta’ miżura, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha temenda
jew tirtira l-abbozz ta’ miżura. Jekk l-
abbozz ta’ miżura jiġi emendat, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha twettaq 
konsultazzjoni pubblika skond il-
proċeduri msemmija fl-Artikolu 6, u 
għandha tinnotifika mill-ġdid l-abbozz ta’ 
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miżura emendat lill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 7.’

Or. en

Emenda 284
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu -7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Artikolu li ġej jiddaħħal:
‘Artikolu -7a

Proċedura għall-applikazzjoni konsistenti 
tar-rimedji 

1. Fejn awtorità regolatorja nazzjonali 
turi l-ħsieb li tieħu miżura biex timponi, 
temenda jew tirtira obbligu fuq operatur 
f’applikazzjoni ta’ l-Artikolu 16 b'rabta 
ma’ l-Artikolu 5, l-Artikoli 9 sa 13 u l-
Artikoli 13a u 13b tad-Direttiva 
2002/19/KE (Direttiva dwar l-Aċċess), u l-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva dwar is-Servizz Universali), il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fl-Istati Membri l-oħrajn 
għandu jkollhom perjodu ta’ xahar mid-
data tan-notifika ta’ l-abbozz ta’ miżura li 
matulu jkunu jistgħu jagħmlu kummenti 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata.
2. Jekk l-abbozz ta’ miżura jkun 
jikkonċerna l-impożizzjoni, l-Emenda jew 
l-irtirar ta’ obbligu differenti minn dawk 
stipulati fl-Artikoli 13a u 13b tad-Direttiva 
2002/19/KE (id-Direttiva dwar l-Aċċess), 
il-Kummissjoni tista’, b’mod awtomatiku 
jew għat-talba ta’ intrapriża interessata 
jew assoċjazzjoni ta’ kummerċ, matul l-
istess perjodu, tinnotifika lill-awtorità 
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regolatorja nazzjonali kkonċernata u lil 
BERT bir-raġunijiet għala tqis li l-
adozzjoni ta' l-abbozz ta' miżura ser 
joħloq ostakolu għas-suq waħdieni jew 
għala għandha dubji serji rigward il-
kompatibilità tagħha mal-liġi tal-
Komunità. F’dan il-każ, l-abbozz ta' 
miżura m’għandux jiġi adottat għal 
xahrejn oħra wara n-notifika tal-
Kummissjoni.
Fin-nuqqas ta’ tali notifika, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata tista’ 
tadotta l-abbozz ta’ miżura, billi tagħti l-
ikbar kunsiderazzjoni lil kull kumment 
magħmul mill-Kummissjoni jew minn 
kwalunkwe awtorità regolatorja 
nazzjonali oħra.
3. Matul il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni, BERT u 
l-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata għandhom jikkooperaw mill-
qrib bil-għan li jidentifikaw l-aktar 
miżura effettiva u xierqa fid-dawl ta’ l-
għanijiet stipulati fl-Artikolu 8, filwaqt li 
jieħdu kunsiderazzjoni xierqa ta' l-
opinjonijiet tal-parteċipanti fis-suq, 
espressi matul konsultazzjoni pubblika u 
tal-ħtieġa li jiġi żgurat l-iżvilupp ta' 
prattika regolatorja konsistenti.
Matul dan l-istess perjodu ta’ xahrejn, 
BERT għandha, billi taġixxi 
b’maġġoranza sempliċi, toħroġ opinjoni 
raġunata li tikkonferma l-konvenjenza u 
l-effettività ta’ l-abbozz ta’ miżura jew 
tindika li l-abbozz ta’ miżura għandu jiġi 
emendat u tipprovdi proposti speċifiċi 
għal dak il-għan. Din l-opinjoni għandha 
tkun magħmula disponibbli għall-
pubbliku.
Jekk BERT tkun ħarġet opinjoni 
raġunata li tindika li l-abbozz ta' miżura 
għandu jiġi emendat, il-Kummissjoni 
tista’, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lil din l-opinjoni, tadotta 
deċiżjoni raġunata li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata biex 
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temenda l-abbozz ta' miżura u tipprovdi 
proposti speċifiċi għal dak il-għan.
Jekk BERT tkun ħarġet opinjoni 
raġunata li tikkonferma l-konvenjenza u 
l-effettività ta’ l-abbozz ta’ miżura, l-
awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
miżura, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni ta’ kull 
rakkomandazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni u minn BERT.
4. Jekk l-abbozz ta’ miżura jkun 
jikkonċerna l-impożizzjoni, l-Emenda jew 
l-irtirar ta’ obbligu stipulat fl-Artikoli 13a 
u 13b tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva 
dwar l-Aċċess), l-abbozz ta’ miżura 
m’għandux jiġi adottat għal xahrejn oħra 
wara li jintemm il-perjodu msemmi fl-
Artikolu 7(3).
Matul dan il-perjodu ta’ xahrejn, il-
Kummissjoni, BERT u l-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata 
għandhom jikkoperaw mill-qrib bil-għan 
li jidentifikaw l-aktar miżura effettiva u 
xierqa fid-dawl ta' l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 8, filwaqt li jagħtu 
kunsiderazzjoni xierqa lill-opinjonijiet tal-
parteċipanti fis-suq u lill-ħtieġa li jiġi 
żgurat l-iżvilupp ta’ prattika regolatorja 
konsistenti.
Matul dan l-istess perjodu ta’ xahrejn, 
BERT għandha, billi taġixxi 
b’maġġoranza sempliċi, toħroġ opinjoni 
raġunata li tikkonferma l-konvenjenza u 
l-effettività ta’ l-abbozz ta’ miżura jew 
tindika li l-abbozz ta’ miżura m’għandux 
jiġi applikat. Din l-opinjoni għandha tkun 
magħmula disponibbli għall-pubbliku.
Huwa biss jekk il-Kummissjoni u BERT 
jikkonfermaw il-konvenjenza u l-
effettività ta’ l-abbozz ta’ miżura, li l-
awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata tkun tista’ tadotta l-abbozz 
ta’ miżura, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni ta’ kull 
rakkomandazzjoni magħmula mill-
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Kummissjoni u minn BERT.
5. Matul it-tliet xhur ta' l-adozzjoni mill-
Kummissjoni, skond il-paragrafu 3, ta’ 
deċiżjoni raġunata li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata biex 
temenda l-abbozz ta’ miżura, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha temenda 
jew tirtira l-abbozz ta’ miżura. Jekk l-
abbozz ta’ miżura jiġi emendat, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha twettaq 
konsultazzjoni pubblika skond il-
proċeduri msemmija fl-Artikolu 6, u 
għandha tinnotifika mill-ġdid l-abbozz ta’ 
miżura emendat lill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 7.’

Or. en

Emenda 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7a - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' tistipula 
dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni 
marbutin ma' l-Artikolu 7, li jiddefinixxu
l-forma, il-kontenut u l-grad tad-dettalji li 
għandhom jingħataw fin-notifiki mitluba 
skond l-Artikolu 7(3), kif ukoll iċ-
ċirkustanzi li fihom notifika ma tkunx 
meħtieġa u l-kalkolu ta' l-iskadenzi.

1. Wara l-konsultazzjoni pubblika u l-
konsultazzjoni ma’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta rakkomandazzjoni li 
tiddefinixxi l-forma, il-kontenut u l-grad 
tad-dettalji li għandhom jingħataw fin-
notifiki mitluba skond l-Artikolu 7(3), kif 
ukoll iċ-ċirkustanzi li fihom notifika ma 
tkunx meħtieġa u l-kalkolu ta' l-iskadenzi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-forma, il-kontenut u l-livell ta’ dettall tal-modifikazzjonijiet huma koperti bir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni eżistenti tat-23 ta’ Lulju 2003 dwar in-notifikazzjonijiet, 
il-limiti ta’ żmien u l-konsultazzjonijiet ipprovduti fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2002/20/KE. Il-
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formolazzjoni proposta, li hija simili għall-formolazzjoni fl-Artikolu 15(1), tikkonsolida dak l-
istrument.

Emenda 286
Fiona Hall

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' tistipula 
dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni
marbutin ma' l-Artikolu 7, li jiddefinixxu l-
forma, il-kontenut u l-grad tad-dettalji li 
għandhom jingħataw fin-notifiki mitluba 
skond l-Artikolu 7(3), kif ukoll iċ-
ċirkustanzi li fihom notifika ma tkunx 
meħtieġa u l-kalkolu ta' l-iskadenzi.

1. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ BERT,
tista’ tistipula rakkomandazzjonijiet u/jew 
linji gwida marbutin ma' l-Artikolu 7, li 
jiddefinixxu l-forma, il-kontenut u l-grad 
tad-dettalji li għandhom jingħataw fin-
notifiki mitluba skond l-Artikolu 7(3), kif 
ukoll iċ-ċirkustanzi li fihom notifika ma 
tkunx meħtieġa u l-kalkolu ta' l-iskadenzi.

Or. en

Emenda 287
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7a - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' tistipula 
dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni
marbutin ma' l-Artikolu 7, li jiddefinixxu l-
forma, il-kontenut u l-grad tad-dettalji li 
għandhom jingħataw fin-notifiki mitluba 
skond l-Artikolu 7(3), kif ukoll iċ-
ċirkustanzi li fihom notifika ma tkunx 
meħtieġa u l-kalkolu ta' l-iskadenzi.

1. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ BERT,
għandu jkollha s-setgħa li tistipula 
rakkomandazzjonijiet u/jew linji gwida
marbutin ma' l-Artikolu 7, li jiddefinixxu l-
forma, il-kontenut u l-grad tad-dettalji li 
għandhom jingħataw fin-notifiki mitluba 
skond l-Artikolu 7(3), kif ukoll iċ-
ċirkustanzi li fihom notifika ma tkunx 
meħtieġa u l-kalkolu ta' l-iskadenzi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Kummissjoni tikkunsidra l-BERT qabel toħroġ rakkomandazzjoni.

Emenda 288
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7a - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' tistipula 
dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni 
marbutin ma' l-Artikolu 7, li jiddefinixxu l-
forma, il-kontenut u l-grad tad-dettalji li 
għandhom jingħataw fin-notifiki mitluba 
skond l-Artikolu 7(3), kif ukoll iċ-
ċirkustanzi li fihom notifika ma tkunx 
meħtieġa u l-kalkolu ta' l-iskadenzi.

1. Il-Kummissjoni tista' tistipula 
dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni 
marbutin ma' l-Artikolu 7, li jiddefinixxu l-
forma u l-kontenut li għandhom jingħataw 
fin-notifiki mitluba skond l-Artikolu 7(3), 
kif ukoll iċ-ċirkustanzi li fihom notifika ma 
tkunx meħtieġa u l-kalkolu ta' l-iskadenzi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni ma tirriżultax fi trattament ugwali għas-swieq kollha. L-analiżi tas-suq 
kollha għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti bażiċi. 

Dispożizzjonijiet implimentattivi jista’ jkollhom impatt finanzjarju sinjifikanti fuq l-industrija. 
F’dak il-każ, għandha tinbeda proċedura leġiżlattiva ġdida.

Emenda 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7a - paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jikkompletawha, għandhom ikunu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). 
F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-
Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ 
urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għadu m’huwiex ċar biżżejjed wieħed x’għandu jifhem b’'elementi mhux essenzjali' fil-
paragrafu (2). Dawn il-'miżuri ta’ implimentazzjoni' li ġew proposti jista’ jkollhom impatt 
finanzjarju konsiderevoli fuq l-intrapriżi. Kwalunkwe bidliet potenzjali għandhom jitħallew 
għal skrutinju sħiħ fi proċedura leġiżlattiva fuq livell ta’ l-UE jew inkella jitħallew għall-
Istati Membri.

Emenda 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jikkompletawha, għandhom ikunu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). 
F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-
Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ 
urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

Imħassar 

Or. es
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Ġustifikazzjoni

B’mod konformi ma’ l-emenda ta’ paragrafu 1, minħabba li rakkomandazzjoni ma tistax 
temenda elementi essenzjali tad-Direttiva.

Emenda 291
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jikkompletawha, għandhom ikunu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). 
F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-
Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ 
urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet proċedurali għandhom jieħdu biss il-forma ta' Rakkomandazzjoni, li 
dwarha għandha ssir konsultazzjoni ma’ BERT.

Emenda 292
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 

imħassar
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jikkompletawha, għandhom ikunu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). 
F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-
Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ 
urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni mhijiex se tirriżulta fi trattament ugwali għas-swieq kollha. L-analiżi tas-
suq kollha għandha tissodisfa rekwiżiti bażiċi. 

Dispożizzjonijiet implimentattivi jista’ jkollhom impatt finanzjarju sinifikanti fuq l-industrija. 
F’dak il-każ, għandha tinbeda proċedura leġiżlattiva ġdida.

Emenda 293
Fiona Hall

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jikkompletawha, għandhom ikunu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). 
F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-
Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ 
urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

imħassar

Or. en
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Emenda 294
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jikkompletawha, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ 
urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 22(4).

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jikkompletawha, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ 
urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 22(4). BERT għandha tiġi 
kkonsultata dwar kwalunkwe proċedura 
ta’ urġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

BERT għandha tiġi kkonsultata rigward kwalunkwe miżuri implimentattivi relatati ma’ l-
Artikolu 7.

Emenda 295
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm mhuwiex ipprovdut mod ieħor fl-
Artikolu 9 dwar il-frekwenzi tar-radju, l-
Istati Membri għandhom jagħtu l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-fatt li huwa mixtieq li 
r-regolamenti li jsiru jkunu newtrali 
teknoloġikament u għandhom jiżguraw 
meta jwettqu l-kompiti regolatorji 
speċifikati f’din id-Direttiva u fid-Direttivi 

Sakemm mhuwiex ipprovdut mod ieħor fl-
Artikolu 9 dwar il-frekwenzi tar-radju, jew 
sakemm ma jkunx neċessarju b’mod ieħor 
sabiex jilħqu l-miri tal-paragrafi 2 sa 4, l-
Istati Membri għandhom jagħtu l-ikbar 
kunsiderazzjoni għax-xewqa li jsiru 
regolamenti dwar kull wieħed mis-swieq 
relevanti definit b’mod ċar 
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Speċifiċi, b’mod partikulari dawk maħsuba 
biex jiżguraw il-kompetizzjoni effettiva, li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħmlu
l-istess.

teknoloġikament newtrali u għandhom 
jiżguraw meta jwettqu l-kompiti regolatorji 
speċifikati f’din id-Direttiva u fid-Direttivi 
Speċifiċi, b’mod partikulari dawk maħsuba 
biex jiżguraw il-kompetizzjoni effettiva, li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħmlu 
l-istess.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett tan-newtralità teknoloġika għandu jintlaqa’, iżda ma għandux ikun prijorità fil-każ 
ta’ kunflitt ma’ miri regolatorji oħrajn, aktar importanti ieħor. Barra minn hekk, hija 
essenzjali li s-swieq relevanti għandhom ikunu demarkati bix-xieraq u li n-newtralità 
teknoloġika għandha tkun limitata għal suq speċifiku wieħed.

Emenda 296
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jiżguraw li l-utenti, inklużi l-utenti 
b’diżabbiltà, l-utenti anzjani, u l-utenti bi 
bżonnijiet speċjali jieħdu l-benefiċċju 
massimu f’termini ta’ għażla, prezz, u 
kwalità;

a) jiżguraw li l-utenti, inklużi l-utenti 
b’diżabbiltà, l-utenti anzjani, u l-utenti bi 
bżonnijiet speċjali jieħdu l-benefiċċju 
massimu f’termini ta’ għażla, prezz, u 
kwalità, u li kwalunkwe spejjeż netti 
addizjonali li l-fornituri jistgħu juru li 
huma ġarrbu bħala konsegwenza ta’ l-
impożizzjoni ta’ tali obbligi tas-servizz 
pubbliku, jiġu kkumpensati;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li tillimita l-estensjoni ta’ dawn l-obbligi, u li tispeċifika li l-obbligi fl-interessi tal-
kumpens soċjali tirrappreżenta dmirijiet tas-servizz pubbliku, li l-għoti tagħhom jista’ jwassal 
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sabiex l-operaturi jġarrbu spejjeż netti addizjonali, u li dawn l-ispejjeż għandhom jiġu 
sodisfatti mill-awtoritajiet pubbliċi malli jintwerew id-dokumenti ta’ appoġġ. Li l-NRAs ikunu 
magħmulin responsabbli għall-kunsinna tal-kontenut tidher li hija mhux addatta.

Emenda 297
Gabriele Albertini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari fit-twassil tal-kontenut; 

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari għall-aċċess għas-servizzi fin-
netwerks kollha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta’ Tiftix b’Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u dawk anzjani, 
u għall-utenti b’mod ġenerali. Huwa vitali li dawn is-servizzi jiġu magħmula disponibbli min-
netwerks kollha tat-telekomunikazzjoni. 

Emenda 298
Stefano Zappalà

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari fit-twassil tal-kontenut;

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari għall-aċċess għas-servizzi fin-
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netwerks kollha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta’ Tiftix b’Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u dawk anzjani, 
u għall-utenti b’mod ġenerali. Huwa vitali li dawn is-servizzi jiġu magħmula disponibbli min-
netwerks kollha tat-telekomunikazzjoni.

Emenda 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari fit-twassil tal-kontenut;

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari fit-twassil tal-kontenut u l-
aċċess għas-servizzi fin-netwerks kollha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta’ Tiftix b’Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u dawk anzjani, 
u għall-utenti b’mod ġenerali. Huwa vitali li dawn is-servizzi jiġu magħmula disponibbli min-
netwerks kollha tat-telekomunikazzjoni.

Emenda 300
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari fit-twassil tal-kontenut;

b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li tillimita l-estensjoni ta’ dawn l-obbligi, u li tispeċifika li l-obbligi fl-interessi tal-
kumpens soċjali tirrappreżenta dmirijiet tas-servizz pubbliku, li l-għoti tagħhom jista’ jwassal 
sabiex l-operaturi jġarrbu spejjeż netti addizjonali, u li dawn l-ispejjeż għandhom jiġu 
sodisfatti mill-awtoritajiet pubbliċi malli jintwerew id-dokumenti ta’ appoġġ. Li l-NRAs ikunu 
magħmulin responsabbli għall-kunsinna tal-kontenut tidher li m’hijiex xierqa. 

Emenda 301
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari fit-twassil tal-kontenut;

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika;

Or. en
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Emenda 302
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari fit-twassil tal-kontenut;

b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-qafas legali għat-telekomunikazzjonijiet jirregola l-aċċess għan-netwerks. L-iskema l-ġdida 
ma għandhiex tintervjeni fil-kunsinna tal-kontenut. Il-leġiżlazzjoni dwar il-midja fl-Istati 
Membri rispettivi tieħu ħsieb dan.

Emenda 303
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari fit-twassil tal-kontenut;

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikolari fit-twassil ta’ u l-aċċess għall-
kontenut u servizzi fin-netwerks kollha;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta’ Tiftix b’Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u dawk anzjani, 
u għall-utenti b’mod ġenerali. Huwa vitali li dawn is-servizzi jiġu magħmula disponibbli min-
netwerks kollha tat-telekomunikazzjoni.

Emenda 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari fit-twassil tal-kontenut.

(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni, wara li jiġu kkunsidrati r-
regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, jew 
restrizzjoni fil-kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari fit-twassil tal-kontenut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-investimenti pubbliċi, li jistgħu jilagħbu rwol importanti fl-istimulazzjoni 
tat-tnedija ta’ netwerk ta’ broadband, ma joħolqux distorsjonijiet lis-swieq u lanqas ma 
joperaw fuq termini inġusti meta mqabbla ma' intrapriżi privati. Għalhekk, l-NRAs għandhom 
jieħdu r-regoli ġenerali dwar l-għajnuna mill-Istat f'kunsiderazzjoni meta jiġu biex 
jippromwovu l-kompetizzjoni fis-settur tat-telecom.

Emenda 305
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt ċ
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jaħdmu mal-Kummissjoni u l-Awtorità d) jaħdmu fi ħdan il-qafas ta’ BERT 
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sabiex jiżguraw l-iżvilupp ta’ prattika 
regolatorja konsistenti u l-applikazzjoni 
konsistenti ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi.

sabiex jiżguraw l-iżvilupp ta’ prattika 
regolatorja konsistenti filwaqt li 
jikkunsidraw il-miri ta’ din id-Direttiva 
b’kunsiderazzjoni dovuta għall-
kundizzjonijiet speċifiċi dwar is-swieq 
nazzjonali individwali, u l-applikazzjoni 
konsistenti ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttivi japplikaw għal numru kbir ta’ swieq nazzjonali b’livelli ta’ żvilupp għal kollox 
differenti u b’kundizzjonijiet differenti għall-kompetizzjoni. Għandu għalhekk jingħata kas 
partikolari għall-kundizzjonijiet nazzjonali, minħabba li minn lat, is-swieq fejn hemm 
kompetizzjoni effettiva ma għandhomx ikunu regolati żżejjed, u mil-lat l-ieħor, ir-regolament 
ma għandux joħnoq aktar feġġa tal-kompetizzjoni fi swieq fejn dan ma jkunx għadu l-każ. 
BERT tidher li hija l-aktar qafas xieraq għal dan.

Emenda 306
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt ċ a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ċa) fil-paragrafu 2, huwa miżjud il-punt 
li ġej:
"(da) madankollu, għal pajjiżi 
b’infrastruttura fissa mhux żviluppata 
biżżejjed u b’kopertura baxxa għal 
servizzi ta' broadband u fissi, l-NRAs 
għandhom jikkunsidraw il-ħtieġa li 
jagħtu prijorità lill-objettiv tal-
promozzjoni ta’ l-investimenti fuq objettivi 
relatati ma’ stimulazzjoni assoluta tal-
kompetizzjoni."

Or. en
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Emenda 307
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt ċ a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Il-paragrafu li ġej huwa miżjud:
"3a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmiraw li joħolqu ambjent 
regolatorju xieraq biex jappoġġjaw l-
investiment f’netwerks ta’ aċċess ġodda; 
il-kompetizzjoni bbażata fuq l-
infrastruttura ser tipprovdi opportunitajiet 
uniċi għall-innovazzjoni. Tali ambjent 
regolatorju għandu, inter alia:
(a) ikun kif wieħed jistenna għal perjodu 
konsistenti maż-żmien meħtieġ biex l-
investimenti kbar jagħmlu profitt;
(b) l-ilħuq tal-firxa ġeografika massima 
għal kompetizzjoni bbażata fuq l-
infrastruttura;
(ċ) jippermetti vantaġġi kompetittivi li 
għandhom jinkisbu permezz ta’ 
espansjoni ġeografika aċċellerata, bil-
għan li jinħolqu inċentivi għall-iżvilupp 
tan-netwerk;
(d) jattira riżorsi minn swieq finanzjarji 
għal high upfront investments f’netwerks 
ta’ aċċess ġodda;
(e) jippermetti li jkun hemm ftehimiet 
kummerċjali volontarji flessibbli fuq 
investimenti u l-qsim tar-riskji bejn l-
operaturi li jniedu netwerks ta’ aċċess 
ġodda;
(f) jieħu f’kunsiderazzjoni l-karatteristiċi 
fuq perjodu ta’ żmien twil, li huma 
meħtieġa għal ritorn fuq l-investiment 
f’infrastruttura ġdida;
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(g) jinkoraġġixxi flessibilità tal-prezzijiet 
tal-bejgħ bl-imnut li tkun massima iżda 
wkoll trasparenti għal servizzi pprovduti 
għal dawn l-infrastrutturi ġodda."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Reġim ta’ aċċess li jħares ‘il quddiem għan-netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss u li għandu l-
għan li jipprovdi inċentivi għall-innovazzjoni u l-investiment għandu jiġi ddisinjat b’tali mod 
li jippermetti ċ-ċertezza, il-predictability u l-istabilità ta’ l-ambjent regolatorju għall-
investituri potenzjali. 

Emenda 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt e a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Fil-paragrafu 4, huwa miżjud il-punt
li ġej:
"(ga) jiżguraw li l-intrapriżi li jipprovdu 
netwerks u servizzi ta’ komunikazzjoni 
elettronika jikkoperaw mas-setturi 
kkonċernati fir-rigward tal-protezzjoni u 
l-promozzjoni ta’ kontenut leġittimu dwar 
netwerks u servizzi ta’ komunikazzjoni 
elettronika”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This Emenda is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places on 
electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
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the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.

Emenda 309
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt e a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-paragrafu li ġej jiddaħħal:
4a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmiraw li joħolqu l-ambjent 
regolatorju xieraq għal investimenti
f’infrastrutturi ta’ aċċess ġodda, li 
għandhom il-potenzjal li jinkoraġġixxu l-
kompetizzjoni bbażata fuq l-
infrastruttura.
L-ambjent regolatorju għandu, inter alia:
(a) jippromwovi l-innovazzjoni u 
investimenti market driven, inkluż billi 
jippermetti li jkun hemm ftehimiet ta’ 
qsim ta’ l-investimenti u kuntratti ta’ qsim 
tar-riskji fuq bażi kummerċjali;
(b) jippromwovi l-kompetizzjoni bbażata 
fuq l-infrastruttura kull fejn ikun 
possibbli;
(ċ) jippermetti l-flessibilità tal-prezzijiet,
inkluż ġeografika u wkoll il-kwalità tad-
diskriminazzjoni tal-prezzijiet għas-
servizz;
(d) iżomm lura milli jintroduċi sforzi 
regolatorji bla bżonn fejn l-intrapriżi 
jistgħu jilħqu ftehimiet kummerċjali;
(e) jinkoraġġixxi l-investiment fil-ħin, 
inkluż billi jippermetti kundizzjonijiet 
aktar favorevoli għal investimenti aktar 
bikrin f’infrastrutturi u teknoloġiji ġodda;
(f) ikun proporzjonat mal-kompetittività u 
l-karatteristiċi lokali tas-suq ġeografiku 
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rilevanti;
(g) ikun kif wieħed jistenna għal perjodu 
ta’ żmien meħtieġ biex jiġu rimunerati l-
investimenti sinjifikanti meħtieġa 
f’infrastruttura ta’ aċċess ġdida;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to 
remunerate the significant investments required by new access infrastructure.

Emenda 310
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt e a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Fl-Artikolu 8 il-paragrafu 4a li ġej 
huwa miżjud:

‘(4a) Sabiex jissodisfaw il-miri politiċi 
stabbiliti fl-Artikoli 2, 3 u 4, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jagħmluha d-dmir tagħhom li joħolqu 
ambjent regolatorju għall-investiment 
f’infrastruttura ta’ netwerk ta’ aċċess; tali 
ambjent għandu jissodisfa għallinqas il-
kriterji ta’:
(a) il-ħolqien ta’ ċertezza legali għall-
perjodu meħtieġ sabiex tkun żgurata l-
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profitabilità ta’ l-investimenti;
(b) l-ilħuq tal-firxa ġeografika massima 
għal kompetizzjoni bbażata fuq il-
pjattaforma;
(ċ) il-permess ta’ vantaġġi kompetittivi li 
għandhom jinkisbu permezz ta’ 
espansjoni ġeografika aċċellerata, bil-
għan li jinħolqu inċentivi għall-iżvilupp 
tan-netwerk.
(d) l-attirar tal-kapital mis-swieq 
finanzjarji għall-investimenti inizjali 
għoljin f’netwerks ġodda ta’ aċċess;
(e) il-permess ta’ ftehimiet volontarji fuq 
investimenti u qsim tar-riskji bejn l-
operaturi ta’ netwerks ġodda ta’ aċċess;
(f) il-kunsiderazzjoni tal-kundizzjonijiet 
fuq perjodu ta’ żmien twil għall-
profitabbiltà ta’ l-investimenti 
f’infrastruttura ġdida, u l-promozzjoni tal-
flessibbiltà massima tal-prezzijiet lill-
utenti finali għal servizzi pprovduti 
permezz ta’ infrastruttura ġdida;’

Or. de

Ġustifikazzjoni

B’kunsiderazzjoni għall-iżvilupp ta’ netwerks ta’ aċċess ta’ ġenerazzjoni futura, il-qafas 
regolatorju eżistenti għandu jkun addattat għal dawn l-isfidi fl-investiment. Ir-regolament 
għandu jsaħħaħ ir-rieda tal-parteċipanti fis-suq li jinvestu f’aċċess ta’ ġenerazzjoni futura u 
jieħdu r-riskji korrispondenti.

Emenda 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt e a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) fl-Artikolu 8, il-paragrafu li ġej huwa 
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miżjud:
"4a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmiraw li joħolqu l-ambjent 
regolatorju xieraq għal investiment 
kompetittiv f’netwerks ta’ aċċess ġodda, li 
jikkostitwixxi opportunità unika għall-
innovazzjoni u għall-kompetizzjoni fuq il-
bażi ta' pjattaforma li tifrex it-triq għat-
tneħħija tar-regolamenti. Ambjent 
regolatorju bħal dan għandu, inter alia:
(a) ikun kif wieħed jistenna għal perjodu 
konsistenti maż-żmien meħtieġ biex l-
investimenti kbar jagħmlu profitt;
(b) ifittex li jilħaq il-firxa ġeografika 
massima għal kompetizzjoni bbażata fuq 
il-pjattaforma;
(ċ) jippermetti vantaġġi kompetittivi li 
għandhom jinkisbu permezz ta’ 
espansjoni ġeografika aċċellerata, bil-
għan li jinħolqu inċentivi għall-iżvilupp 
tan-netwerk;
(d) jattira riżorsi minn swieq finanzjarji 
għal investimenti għoljin minn qabel,
f’netwerks ta’ aċċess ġodda;
(e) jippermetti li jkun hemm ftehimiet 
kummerċjali flessibbli fuq investimenti u 
qsim tar-riskji bejn operaturi ġodda ta’ 
netwerks ta' aċċess."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġim regolatorju kurrenti għandu jkun adattat għall-isfidi ta’ l-investiment fir-rigward tat-
tnedija tan-Netwerks ta' Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss. Ir-regolazzjoni għandha tagħti ċ-
ċans lill-parteċipanti fis-suq biex jinvestu f’NGAs u b’hekk għandhom jieħdu 
f’kunsiderazzjoni r-riskji involuti. 
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Emenda 312
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt e a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Fl-Artikolu 8, il-paragrafu li ġej 
huwa miżjud:
"4a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmiraw li joħolqu l-ambjent 
regolatorju xieraq għal investimenti 
f’infrastrutturi ta’ aċċess ġodda, li 
għandu l-potenzjal li jinkoraġġixxi l-
kompetizzjoni bbażata fuq l-
infrastruttura.
L-ambjent regolatorju għandu, inter alia:
(a) jippromwovi l-innovazzjoni u 
investimenti mmexxija mis-suq, inkluż 
billi jippermetti li jkun hemm ftehimiet ta’ 
qsim ta’ l-investimenti u kuntratti ta’ qsim 
tar-riskji fuq bażi kummerċjali;
(b) jippromwovi l-kompetizzjoni bbażata 
fuq l-infrastruttura kull fejn ikun 
possibbli;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu ġdid nru. 5 huwa mmirat biex jispeċifika l-għan tal-qafas regolatorju billi 
jikkunsidra li l-għan ewlieni tal-qafas huwa li jiffavorixxi t-tnedija f’daqqa tan-Netwerk ta’ l-
Aċċess għall-Ġenerazzjoni li Jmiss f’kull parti ta’ l-Ewropa. Għal dan il-għan, il-paragrafu l-
ġdid jispeċifika li l-ambjent regolatorju jfittex li: jippromwovi l-innovazzjoni u investimenti 
mmexxija mis-suq, ukoll billi jippermetti li jkun hemm ftehimiet dwar il-qsim ta’ l-investimenti 
u kuntratti ta’ qsim tar-riskji.
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Emenda 313
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid) – punt ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fl-Artikolu 8, paragrafu 4a, il-punt li 
ġej huwa miżjud:

(ċ) li jimponi obbligi regolatorji ex-ante
biss fejn ma hemm ebda kompetizzjoni 
sostenibbli u effettiva u jerħihom jew 
ineħħihom malli dawn isiru disponibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza ma' AM 20.

Emenda 314
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Artikolu 8a li ġej jiddaħħal:
‘Artikolu 8a

Koordinazzjoni tal-linji politiċi ta’ l-
ispettru tar-radju fil-Komunità 

1. L-Istati Membri għandhom jikkoperaw 
ma’ xulxin u mal-Kummissjoni fl-
armonizzazzjoni u l-ippjanar strateġiku 
ta’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju fil-
Komunità.
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2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
il-koordinazzjoni ta' l-approċċi tal-politika 
u, fejn ikun xieraq, il-kundizzjonijiet 
armonizzati fir-rigward tad-disponibbiltà 
u l-użu effiċjenti ta’ l-ispettru tar-radju 
neċessarju għall-istabbiliment u t-tħaddim 
tas-suq intern.
3. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
l-għoti kkoordinat u fil-ħin ta’ 
informazzjoni rigward l-allokazzjoni, id-
disponibbiltà u l-użu tal-frekwenzi tar-
radju fil-Komunità.
4. Kumitat għall-Politika ta' l-Ispettru tar-
Radju (RSPC) huwa b’dan il-mod maħluq 
sabiex jikkontribwixxi għall-issodisfar ta’ 
l-objettivi stipulati fil-paragrafi 1 sa 3.
L-RSPC għandu jipprovdi pariri lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni dwar kwistjonijiet ta’ 
politika ta’ l-ispettru tar-radju.
L-RSPC għandu jkun kompost minn 
rappreżentant ta’ livell għoli minn kull 
awtorità regolatorja nazzjonali
responsabbli għall-politika ta’ l-ispettru 
tar-radju f’kull Stat Membru. Il-
Kummissjoni għandha tkun membru li 
ma jivvotax.
5. Għat-talba tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill jew tal-Kummissjoni jew fuq 
inizjattiva tiegħu stess, l-RSPC, li jaġixxi 
b’maġġoranza sempliċi, għandu jadotta l-
opinjonijiet. Kull Stat Membru għandu 
jkollu vot wieħed u l-Kummissjoni 
m’għandhiex tivvota.
6. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-RSPC, 
kull tliet snin għandha tifformula objettivi 
ta’ politika komuni u toħroġ linji gwida li 
ma jorbtux għall-iżvilupp ta' politika dwar 
l-ispettru tal-Komunità. 
7. Il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti l-
ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-
RSPC, tipproponi miżuri leġiżlattivi biex 
tissodisfa objettivi ta’ politika komuni kif 
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definiti fil-paragrafu 6.
8. L-RSPC għandu jissottometti rapport 
ta’ l-attivitajiet annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punti 4 u 9 ta’ l-Emenda 23 tar-Rapporteurs tneħħew. Dawn jirriskjaw li jdgħajfu l-
pożizzjoni tan-negozjar ta’ l-Ewropa kif intlaħaq qbil dwarha permezz ta’ CEPT u jmorru 
kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 315
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Artikolu 8a jiddaħħal:
"Artikolu 8a:

Koordinazzjoni tal-linji politiċi ta’ l-
ispettru tar-radju fil-Komunità

1. L-Istati Membri għandhom jikkoperaw 
ma’ xulxin u mal-Kummissjoni fuq livell 
internazzjonali u Ewropew fl-
armonizzazzjoni u l-ippjanar strateġiku 
ta’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju fil-
Komunità. Huma għandhom jiżguraw il-
koerenza ta’ l-approċċi tal-politika ta’ l-
ispettru ma’ linji politiċi nazzjonali jew ta’ 
l-UE oħrajn, bħalma hi l-politika dwar il-
midja.
2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
il-koordinazzjoni ta' l-approċċi tal-politika 
u, fejn ikun xieraq, il-kundizzjonijiet 
armonizzati fir-rigward tad-disponibbiltà 
u l-użu effiċjenti ta’ l-ispettru neċessarju 
għall-istabbiliment u t-tħaddim tas-suq 
intern u skond il-kunsiderazzjonijiet 
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soċjali, tas-saħħa, kulturali, politiċi u 
ekonomiċi marbuta ma' l-użu ta' l-ispettru 
tar-radju.
3. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
l-għoti kkoordinat u fil-ħin ta’ 
informazzjoni rigward l-allokazzjoni, id-
disponibbiltà u l-użu tal-frekwenzi tar-
radju fil-Komunità.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinazzjoni effettiva ta’ l-interessi tal-
Komunità fl-organizzazzjonijiet 
internazzjonali fejn l-użu ta' l-ispettru tar-
radju jaffettwa l-linji politiċi tal-
Komunità.
5. Kumitat għall-Politika ta' l-Ispettru tar-
Radju (RSPC) huwa b’dan il-mod maħluq 
sabiex jikkontribwixxi għall-issodisfar ta’ 
l-objettivi stipulati fil-paragrafi 1 sa 4.
L-RSPC għandu jipprovdi pariri lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni dwar kwistjonijiet ta’ 
politika ta’ l-ispettru tar-radju.
L-RSPC għandu jkun kompost minn 
rappreżentant ta’ livell għoli minn kull 
awtorità regolatorja nazzjonali 
responsabbli għall-politika ta’ l-ispettru 
tar-radju u rappreżentant wieħed ta’ livell 
għoli minn kull awtorità regolatorja 
indipendenti responsabbli għar-
regolazzjoni tal-midja f’kull Stat Membru. 
Il-Kummissjoni għandha tkun membru li 
ma jivvotax.
6. Għat-talba tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill jew tal-Kummissjoni jew fuq 
inizjattiva tiegħu stess, l-RSPC, li jaġixxi 
b’maġġoranza kkwalifikata, għandu 
jadotta l-opinjonijiet. Kull Stat Membru 
għandu jkollu vot wieħed u l-
Kummissjoni m’għandhiex tivvota.
7. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-RSPC, 
kull tliet snin għandha tifformula objettivi 
ta’ politika komuni u toħroġ linji gwida li 
ma jorbtux għall-iżvilupp ta' politika dwar 
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l-ispettru tal-Komunità.
8. Il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti l-
ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-
RSPC, tipproponi miżuri leġiżlattivi biex 
tissodisfa objettivi ta’ politika komuni kif 
definiti fil-paragrafu 7.
9. Kull meta jkun hemm bżonn, għall-
assigurar tal-koordinazzjoni effettiva ta' l-
interessi tal-Komunità fl-
organizzazzjonijiet internazzjonali, il-
Kummissjoni tista’, bil-qbil ta’ l-RSPC, 
tipproponi mandat ta’ negozjati lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
10. L-RSPC għandu jissottometti rapport 
ta’ l-attivitajiet annwali lill-Parlament 
Ewropew, lill-Istati Membri, lil BERT  u 
lill-Kunsill."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ippjanar ta’ l-istrateġija ta’ l-ispettru tar-radju fuq livell ta’ l-UE jitlob ir-rispett ta’ 
ftehimiet li jorbtu b’mod internazzjonali u tal-kompetenzi ta’ l-Istati Membri fir-rigward ta’ l-
ispettru tar-radju. Huwa biss permezz ta’ koordinazzjoni aħjar ta’ l-approċċi tal-politika li l-
ġestjoni ta' l-ispettru fl-UE jista' javvanza. Kumitat li għadu kif ġie ffurmat, li għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed ta’ kull awtorità regolatorja tal-Midja u tat-
Telekomunikazzjoni fl-Istati Membri – li għalhekk jieħu f’kunsiderazzjoni r-rabtiet eżistenti 
bejn ir-regolazzjoni tat-trasmissjoni u r-regolazzjoni tal-kontenut – huwa propost li jgħin fl-
iżvilupp ta’ politika integrata ta’ l-ispettru ta’ l-UE.

Emenda 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Artikolu li ġej jiddaħħal: 
"Artikolu 8a
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Il-koordinazzjoni tal-linji politiċi ta’ l-
ispettru tar-radju fil-Komunità

1. L-Istati Membri għandhom jikkoperaw 
ma’ xulxin u mal-Kummissjoni fl-
armonizzazzjoni u l-ippjanar strateġiku 
ta’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju fil-
Komunità. Huma għandhom jiżguraw il-
koerenza ta’ l-approċċi tal-politika ta’ l-
ispettru ma’ linji politiċi nazzjonali jew ta’ 
l-UE oħrajn, bħalma hi l-politika dwar il-
midja.
2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
il-koordinazzjoni ta' l-approċċi tal-politika 
u, fejn ikun xieraq, il-kundizzjonijiet 
armonizzati fir-rigward tad-disponibbiltà 
u l-użu effiċjenti ta’ l-ispettru neċessarju 
għall-istabbiliment u t-tħaddim tas-suq 
intern u skond il-kunsiderazzjonijiet 
soċjali, tas-saħħa, kulturali, politiċi u 
ekonomiċi marbuta ma' l-użu ta' l-ispettru 
tar-radju.
3. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
l-għoti kkoordinat u fil-ħin ta’ 
informazzjoni rigward l-allokazzjoni, id-
disponibbiltà u l-użu tal-frekwenzi tar-
radju fil-Komunità.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinazzjoni effettiva ta’ l-interessi tal-
Komunità fl-organizzazzjonijiet 
internazzjonali fejn l-użu ta' l-ispettru tar-
radju jaffettwa l-linji politiċi tal-
Komunità.
5. Kumitat għall-Politika ta' l-Ispettru tar-
Radju (RSPC) huwa b’dan il-mod maħluq 
sabiex jikkontribwixxi għall-issodisfar ta’ 
l-objettivi stipulati fil-paragrafi 1 sa 4. L-
RSPC għandu jipprovdi pariri lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni dwar kwistjonijiet ta’ 
politika ta’ l-ispettru tar-radju. L-RSPC 
għandu jkun kompost minn rappreżentant 
ta’ livell għoli minn kull awtorità 
regolatorja nazzjonali responsabbli għall-
politika ta’ l-ispettru tar-radju u 
rappreżentant wieħed ta’ livell għoli minn 
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kull awtorità regolatorja indipendenti 
responsabbli għar-regolazzjoni tal-midja 
f’kull Stat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha tkun membru li ma jivvotax.
6. Għat-talba tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill jew tal-Kummissjoni jew fuq 
inizjattiva tiegħu stess, l-RSPC, li jaġixxi 
b’maġġoranza kkwalifikata, għandu 
jadotta l-opinjonijiet. Kull Stat Membru 
għandu jkollu vot wieħed u l-
Kummissjoni m’għandhiex tivvota.
7. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-RSPC, 
kull tliet snin għandha tifformula objettivi 
ta’ politika komuni u toħroġ linji gwida li 
ma jorbtux għall-iżvilupp ta' politika dwar 
l-ispettru tal-Komunità.
8. Il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti l-
ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-
RSPC, tipproponi miżuri leġiżlattivi biex 
tissodisfa objettivi ta’ politika komuni kif 
definiti fil-paragrafu 7.
9. Kull meta jkun hemm bżonn, għall-
assigurar tal-koordinazzjoni effettiva ta' l-
interessi tal-Komunità fl-
organizzazzjonijiet internazzjonali, il-
Kummissjoni tista’, bil-qbil ta’ l-RSPC, 
tipproponi mandat ta’ negozjati lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
10. L-RSPC għandu jissottometti rapport 
ta’ l-attivitajiet annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ippjanar ta’ l-istrateġija ta’ l-ispettru tar-radju fuq livell ta’ l-UE jitlob ir-rispett ta’ 
ftehimiet li jorbtu b’mod internazzjonali u tal-kompetenzi ta’ l-Istati Membri fir-rigward ta’ l-
ispettru tar-radju. Huwa biss permezz ta’ koordinazzjoni aħjar ta’ l-approċċi tal-politika li l-
ġestjoni ta' l-ispettru fl-UE jista' javvanza. 

Kumitat li għadu kif ġie ffurmat, li għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed ta’ kull 
awtorità regolatorja tal-Midja u tat-Telekomunikazzjoni fl-Istati Membri – li għalhekk jieħu 
f’kunsiderazzjoni r-rabtiet eżistenti bejn ir-regolazzjoni tat-trasmissjoni u r-regolazzjoni tal-
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kontenut – huwa propost li jgħin fl-iżvilupp ta’ politika integrata ta’ l-ispettru ta’ l-UE.

Emenda 317
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Artikolu li ġej jiddaħħal: 
"Artikolu 8a

Il-koordinazzjoni tal-linji politiċi ta’ l-
ispettru tar-radju fil-Komunità 

1. L-Istati Membri għandhom jikkoperaw 
ma’ xulxin u mal-Kummissjoni fl-
armonizzazzjoni u l-ippjanar strateġiku 
ta’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju fil-
Komunità. Huma għandhom jiżguraw il-
koerenza ta’ l-approċċi tal-politika ta’ l-
ispettru ma’ linji politiċi nazzjonali jew ta’ 
l-UE oħrajn, bħalma hi l-politika dwar il-
midja.
2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
il-koordinazzjoni ta' l-approċċi tal-politika 
u, fejn ikun xieraq, il-kundizzjonijiet 
armonizzati fir-rigward tad-disponibbiltà 
u l-użu effiċjenti ta’ l-ispettru neċessarju 
għall-istabbiliment u t-tħaddim tas-suq 
intern u skond il-kunsiderazzjonijiet 
soċjali, tas-saħħa, kulturali, politiċi u 
ekonomiċi marbuta ma' l-użu ta' l-ispettru 
tar-radju.
3. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
l-għoti kkoordinat u fil-ħin ta’ 
informazzjoni rigward l-allokazzjoni, id-
disponibbiltà u l-użu tal-frekwenzi tar-
radju fil-Komunità.
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4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinazzjoni effettiva ta’ l-interessi tal-
Komunità fl-organizzazzjonijiet 
internazzjonali fejn l-użu ta' l-ispettru tar-
radju jaffettwa l-linji politiċi tal-
Komunità.
5. Kumitat għall-Politika ta' l-Ispettru tar-
Radju (RSPC) huwa b’dan il-mod maħluq 
sabiex jikkontribwixxi għall-issodisfar ta’ 
l-objettivi stipulati fil-paragrafi 1 sa 4. L-
RSPC għandu jipprovdi pariri lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni dwar kwistjonijiet ta’ 
politika ta’ l-ispettru tar-radju. L-RSPC 
għandu jkun kompost minn rappreżentant 
ta’ livell għoli minn kull awtorità 
regolatorja nazzjonali responsabbli għall-
politika ta’ l-ispettru tar-radju u 
rappreżentant wieħed ta’ livell għoli minn 
kull awtorità regolatorja indipendenti 
responsabbli għar-regolazzjoni tal-midja 
f’kull Stat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha tkun membru li ma jivvotax.
6. Għat-talba tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill jew tal-Kummissjoni jew fuq 
inizjattiva tiegħu stess, l-RSPC, li jaġixxi 
b’maġġoranza kkwalifikata, għandu 
jadotta l-opinjonijiet. Kull Stat Membru 
għandu jkollu vot wieħed u l-
Kummissjoni m’għandhiex tivvota.
7. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-RSPC, 
kull tliet snin għandha tifformula objettivi 
ta’ politika komuni u toħroġ linji gwida li 
ma jorbtux għall-iżvilupp ta' politika dwar 
l-ispettru tal-Komunità.
8. Il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti l-
ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-
RSPC, tipproponi miżuri leġiżlattivi biex 
tissodisfa objettivi ta’ politika komuni kif 
definiti fil-paragrafu 7.
9. Kull meta jkun hemm bżonn, għall-
assigurar tal-koordinazzjoni effettiva ta' l-
interessi tal-Komunità fl-
organizzazzjonijiet internazzjonali, il-
Kummissjoni tista’, bil-qbil ta’ l-RSPC, 
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tipproponi mandat ta’ negozjati lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
10. L-RSPC għandu jissottometti rapport 
ta’ l-attivitajiet annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ippjanar ta’ l-istrateġija ta’ l-ispettru tar-radju fuq livell ta’ l-UE jitlob ir-rispett ta’ 
ftehimiet li jorbtu b’mod internazzjonali u tal-kompetenzi ta’ l-Istati Membri fir-rigward ta’ l-
ispettru tar-radju. Huwa biss permezz ta’ koordinazzjoni aħjar ta’ l-approċċi tal-politika li l-
ġestjoni ta' l-ispettru fl-UE jista' javvanza. 

Kumitat li għadu kif ġie ffurmat, li għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed ta’ kull 
awtorità regolatorja tal-Midja u tat-Telekomunikazzjoni fl-Istati Membri – li għalhekk jieħu 
f’kunsiderazzjoni r-rabtiet eżistenti bejn ir-regolazzjoni tat-trasmissjoni u r-regolazzjoni tal-
kontenut – huwa propost li jgħin fl-iżvilupp ta’ politika integrata ta’ l-ispettru ta’ l-UE.
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