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Emenda 318
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fit-territorju tagħhom skond l-
Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-
allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi 
tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fit-territorju tagħhom skond l-
Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-
allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi 
tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji, jirrispettaw il-ftehimiet
internazzjonali (li jinkludu dawk 
magħmula taħt il-patroċinju ta’ l-ITU) u 
jqisu l-kunsiderazzjonijiet tal-politika 
pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tal-KE ta’ l-2002 u r-Regolamenti tar-Radju ta’ l-
ITU huma essenzjali biex jiżguraw il-konsistenza bejn ir-regoli ta’ l-UE, u l-konformità tar-
regoli ta’ l-UE mar-regoli internazzjonali riflessi f’tabelli ta’ allokazzjoni tal-frekwenza 
nazzjonali. Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru hija r-responsabilità ta’ l-NRA u teħtieġ il-
konformità mal-proċeduri ta’ l-ITU.

Emenda 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta’ għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fit-territorju tagħhom skond l-
Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-
allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi 
tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fit-territorju tagħhom skond l-
Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-
allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi 
tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji, li jqisu d-dispożizzjonijiet 
internazzjonali u l-konsiderazzjonijiet tal-
politika pubblika.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi tekniċi speċifiċi tal-frekwenzi tar-radju minn naħa jeħtieġu l-ġestjoni tagħhom 
skond ftehimiet internazzjonali li jmorru lil hinn mir-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri ta’ l-
UE u min-naħa l-oħra jagħmluhom il-mezz ideali biex jintlaħqu ċerti objettivi tal-politika 
pubblika, b’mod partikolari l-koeżjoni soċjali u territorjali, il-promozzjoni tal-libertà ta’ l-
espressjoni u d-diversità kulturali u lingwistika.

Emenda 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fit-territorju tagħhom skond l-
Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-
allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-
frekwenzi tar-radju mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jkunu bbażati fuq 
kriterji oġġettivi, trasparenti, 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fit-territorju tagħhom skond l-
Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-
allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi 
tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji. Meta jagħmlu hekk, l-
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proporzjonati u mhux diskriminatorji. Istati Membri għandhom jirrispettaw il-
ftehimiet internazzjonali u jistgħu jqisu l-
kunsiderazzjonijiet tal-politika pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-frekwenzi jaqsmu l-fruntieri lil hinn mill-UE, ftehimiet li jorbtu b’mod 
internazzjonali biex tkun evitata l-interferenza għandhom jiġu rispettati.

Emenda 321
Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu  1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fit-territorju tagħhom skond l-
Artikolu 8. Għandhom jiżguraw li l-
allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-frekwenzi 
tar-radju mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkunu bbażati fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji.

1. Meta wieħed jikkunsidra l-fatt li l-
frekwenzi tar-radju huma ġid għall-
pubbliku li għandhom valur soċjali, 
kulturali u ekonomiku importanti, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw il-ġestjoni 
effettiva tal-frekwenzi tar-radju għas-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fit-
territorju tagħhom skond l-Artikolu 8. 
Għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni u l-
assenjazzjoni tal-frekwenzi tar-radju mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
bbażati fuq kriterji oġġettivi, trasparenti, 
proporzjonati u mhux diskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda dubju li l-ispettru tar-radju huwa riżorsa skarsa. Kemm il-valur ekonomiku 
kif ukoll il-valur pubbliku tiegħu għalhekk għandhom jiġu ikkunsidrati bix-xieraq u b’mod 
ibbilanċjat biex ikun ġestit b’mod effiċjenti.
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Emenda 322
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-armonizzazzjoni ta’ l-użu 
tal-frekwenzi tar-radju mal-Komunità 
kollha, b’konsistenza mal-ħtieġa li jkun 
żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tiegħu u 
skond id-Deċiżjoni 676/2002/KE 
(Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju).

2. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-armonizzazzjoni ta’ l-użu 
tal-frekwenzi tar-radju mal-Komunità 
kollha, b’konsistenza mal-ħtieġa li jkun 
żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda konsistenti ma’ l-Emenda 58 li tirrevoka d-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju bil-
għan li jinkiseb qafas regolatorju ta’ l-ispettru integrat, simplifikat u koerenti.

Emenda 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-armonizzazzjoni ta’ l-użu 
tal-frekwenzi tar-radju mal-Komunità 
kollha, b’konsistenza mal-ħtieġa li jkun 
żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tiegħu u 
skond id-Deċiżjoni 676/2002/KE 
(Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju).

2. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-armonizzazzjoni ta’ l-użu 
tal-frekwenzi tar-radju mal-Komunità 
kollha, b’konsistenza mal-ħtieġa li jkun 
żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tiegħu, li 
jista’ jikkontribwixxi għas-seħħ ta’ 
ekonomiji ta’ skala u l-interoperabilità ta’ 
servizzi għall-benefiċċju tal-konsumaturi 
u skond id-Deċiżjoni 676/2002/KE 
(Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju).

Or. en
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Emenda 324
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test  propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a). Sabiex ikun żgurat trattament 
ugwali, l-ebda persuna li tagħmel użu 
mill-ispettru tal-frekwenza tar-radju 
m’għandha tkun eżentata mill-obbligu li 
tħallas id-drittijiet jew il-ħlasijiet normali 
stabbiliti għall-użu ta’ l-ispettru.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-emenda tfittex li tiżgura l-konsistenza ma’ premessa 50.

Emenda 325
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ 
l-aċċess għar-radju jkunu jistgħu jintużaw 
fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju miftuħa 
għas-servizzi tal- komunikazzjoni 
elettronika.

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw, sakemm ikun 
possibbli, li t-tipi kollha ta’ teknoloġija 
jkunu jistgħu jintużaw fil-meded ta’ 
frekwenzi tar-radju miftuħa disponibbli 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika kif identifikati fil-pjanijiet ta’ 
allokazzjoni tal-frekwenza nazzjonali 
tagħhom u fir-Regolamenti tar-Radju ta’ 
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l-ITU.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru ta’ l-KE ta’ l-2002 u dwar ir-Regolamenti tar-
Radju ta’ l-ITU huma essenzjali biex tkun żgurata l-konsistenza bejn ir-regoli ta’ l-UE, u l-
konformità tar-regoli ta’ l-UE mar-regoli internazzjonali riflessi fit-tabelli ta’ l-allokazzjoni 
tal-frekwenzi nazzjonali. Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru hija r-responsabbilità ta’ l-NRA u 
teħtieġ il-konformità mal-proċeduri ta’ l-ITU. Politika ta’ newtralità għat-teknoloġija u s-
servizz u l-“flessibilità” tqajjem il-kwistjoni ta’ kif it-teknoloġiji tas-satellita u t-teknoloġiji 
terrestri (b’mod partikolari teknoloġiji mobbli) jistgħu joperaw fl-istess meded jew fil-meded
ta’ maġenb xulxin.

Emenda 326
Robert Goebbels

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ l-
aċċess għar-radju jkunu jistgħu jintużaw
fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju miftuħa
għas-servizzi tal- komunikazzjoni 
elettronika.

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, u l-Artikolu 9d,  l-
Istati Membri għandhom, sakemm ikun 
possibbli, jiffaċilitaw l-użu tat-tipi kollha 
ta’ teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew 
ta’ l-aċċess għar-radju jkunu allokati fil-
meded ta’ frekwenzi tar-radju għas-servizzi 
tal- komunikazzjoni elettronika, skond il-
pjanijiet tal-frekwenzi nazzjonali u r-
Regolamenti tar-Radju ta’ l-ITU.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru ta’ l-KE ta’ l-2002 u dwar ir-Regolamenti tar-
Radju ta’ l-ITU huma essenzjali biex tkun żgurata l-konsistenza bejn ir-regoli ta’ l-UE, u l-
konformità tar-regoli ta’ l-UE mar-regoli internazzjonali riflessi fit-tabelli ta’ l-allokazzjoni 
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tal-frekwenzi nazzjonali. Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru hija r-responsabbilità ta’ l-NRA u 
teħtieġ il-konformità mal-proċeduri ta’ l-ITU.

Emenda 327
Erika Mann

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ l-
aċċess għar-radju jkunu jistgħu jintużaw 
fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju miftuħa
għas-servizzi tal- komunikazzjoni
elettronika.

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ l-
aċċess għar-radju jkunu jistgħu jintużaw 
fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika skond it-tabelli 
ta’ allokazzjoni tal-frekwenzi nazzjonali
tagħhom u r-Regolamenti tar-Radju ta’ l-
ITU.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iżżid ir-referenza għat-tabelli ta’ allokazzjoni tal-frekwenzi nazzjonali tagħhom għar-
Regolament tar-Radju ta’ l-ITU.

Emenda 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it- 3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
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tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ 
l-aċċess għar-radju jkunu jistgħu jintużaw 
fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju miftuħa 
għas-servizzi tal- komunikazzjoni 
elettronika.

tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ l-
aċċess għar-radju jkunu jistgħu jintużaw 
fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju miftuħa 
għas-servizzi tal- komunikazzjoni 
elettronika skond it-tabelli ta’ allokazzjoni 
tal-frekwenzi nazzjonali tagħhom u r-
Regolamenti tar-Radju ta’ l-ITU.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-frekwenzi jaqsmu l-fruntieri lil hinn mill-UE, ftehimiet li jorbtu b’mod 
internazzjonali biex jevitaw l-interferenza għandhom ikunu rrispettati.

Emenda 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ l-
aċċess għar-radju jkunu jistgħu jintużaw
fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju miftuħa 
għas-servizzi tal- komunikazzjoni 
elettronika.

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jippromwovu l-użu tat-tipi 
kollha ta’ teknoloġija tan-netwerk tar-radju 
jew ta’ l-aċċess għar-radju jkunu jistgħu 
jintużaw fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju 
miftuħa għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika skond it-tabelli tal-frekwenza 
nazzjonali tagħhom filwaqt li jqisu kemm 
jista’ jkun, ir-regolamenti f’dan il-qasam 
maħruġin mill-entitajiet tat-
telekomunikazzjoni internazzjonali.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Passi għat-tħeġġiġ ta’ l-użu effiċjenti u l-ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju huma fost l-
għanijiet ta’ l-Artikolu 8(2) u għandhom ikunu segwiti mhux biss fir-rigward tal-meded tal-
frekwenza soġġetti għal awtorizzazzjoni ġenerali iżda wkoll fir-rigward ta’ dawk soġġetti 
għad-drittijiet ta’ l-użu.

Emenda 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’
teknoloġija tan-netwerk tar-radju jew ta’ 
l-aċċess għar-radju jkunu jistgħu jintużaw 
fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju miftuħa 
għas-servizzi tal- komunikazzjoni 
elettronika.

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha jkunu 
jistgħu jintużaw fil-meded ta’ frekwenzi 
tar-radju miftuħa għas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tipi kollha ta’ netwerk ma jistgħux jeżistu flimkien mingħajr restrizzjonijiet tekniċi 
fundamentali biex tkun evitata interferenza (eż. in-netwerks tax-xandir bir-radju u n-netwerks 
mobbli terrestri). Konsegwentament, in-newtralità għandhax tkun eskluża fir-rigward tat-tip 
tan-netwerk.

Emenda 331
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – formolazzjoni introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu għal restrizzjonijiet 
proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq 
it-tipi ta’ teknoloġija tan-netwerk tar-radju 
jew ta’ l-aċċess bla wajer, fejn dan ikun 
iġġustifikat biex:

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu għal restrizzjonijiet 
proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq 
it-tipi ta’ teknoloġija tan-netwerk tar-radju 
jew ta’ l-aċċess bla wajer użati għal 
servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika, 
fejn dan ikun iġġustifikat biex:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tal-KE ta’ l-2002 u għar-Regolamenti tar-Radju 
ta’ l-ITU huma essenzjali biex jiżguraw konsistenza bejn ir-regoli ta’ l-UE, u l-konformità 
tar-regoli ta’ l-UE ma’ regoli internazzjonali riflessi fit-tabelli ta’ allokazzjoni tal-frekwenzi 
nazzjonali. Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru hija r-responsabilità ta’ l-NRA u teħtieġ il-
konformità mal-proċeduri ta’ l-ITU. Politika ta’ newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz u l-
“flessibilità” tqajjem il-kwistjoni ta’ kif it-teknoloġiji tas-satellita u t-teknoloġiji terrestri 
(b’mod partikolari teknoloġiji mobbli) jistgħu joperaw fl-istess meded jew fil-meded ta’ 
maġenb xulxin.

Emenda 332
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun evitata l-interferenza li tagħmel il-
ħsara, 

(a) tkun evitata l-possibilità ta’ interferenza 
li tagħmel il-ħsara, 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tal-KE ta’ l-2002 u għar-Regolamenti tar-Radju 
ta’ l-ITU huma essenzjali biex jiżguraw konsistenza bejn ir-regoli ta’ l-UE, u l-konformità 
tar-regoli ta’ l-UE ma’ regoli internazzjonali riflessi fit-tabelli ta’ allokazzjoni tal-frekwenzi 
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nazzjonali. Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru hija r-responsabilità ta’ l-NRA u teħtieġ il-
konformità mal-proċeduri ta’ l-ITU. Politika ta’ newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz u l-
“flessibilità” tqajjem il-kwistjoni ta’ kif it-teknoloġiji tas-satellita u t-teknoloġiji terrestri 
(b’mod partikolari teknoloġiji mobbli) jistgħu joperaw fl-istess meded jew fil-meded ta’ 
maġenb xulxin.

Emenda 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) tkun evitata l-interferenza li tagħmel il-
ħsara,

a) tkun evitata l-possibilità ta’ interferenza 
li tagħmel il-ħsara,

Or. es

Ġustifikazzjoni

Passi għat-tħeġġiġ ta’ l-użu effiċjenti u l-ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju huma fost l-
għanijiet ta’ l-Artikolu 8(2) u għandhom ikunu segwiti mhux biss fir-rigward tal-meded tal-
frekwenza soġġetti għal awtorizzazzjoni ġenerali iżda wkoll fir-rigward ta’ dawk soġġetti 
għad-drittijiet ta’ l-użu.

Emenda 334
Paul Rübig

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun evitata l-interferenza li tagħmel il-
ħsara, 

(a) ikunu evitati l-interferenzi li jagħmlu l-
ħsara ikkawżati minn nuqqas ta’ 
koordinament bejn l-Istati Membri u l-
operaturi li jokkupaw il-meded li qegħdin 
ħdejn xulxin,
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għandha tikkjarifika dak li għandu jinftiehem bħala “interferenza li tagħmel il-
ħsara”, bħall-interferenza bejn il-fruntieri jew bejn l-operaturi li jużaw meded li qegħdin 
ħdejn xulxin.

Emenda 335
Reino Paasilinna

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiżgura l-kwalità tas-servizz

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra minn intereferenza li tagħmel il-ħsara anke il-“kwalità tas-servizz” għandu jkun 
kriterju biex jipprovdi restrizzjonijiet għan-newtralità teknoloġika. Dan huwa importanti 
b’mod partikolari f’każijiet fejn huwa permess l-użu konġunt ta’ l-ispettru. Għandha ssir ukoll 
referenza għal ftehimiet internazzjonali relevanti (eż. ITU). ‘Il-provvediment ta’ servizz
universali u pubbliku’ għandha tkun miżjuda mal-lista ta’ restrizzjonijiet possibbli. Netwerks 
fissi qegħdin jiġu sostitwiti minn netwerks ta’ komunikazzjonijiet mobbli u n-netwerks ta’ 
komunikazzjonijiet mobbli bħala mezz biex jingħata servizz universali għandhom ikunu
żgurati. Ir-referenzi għal Artikolu 9ċ għandhom jitħassru.

Emenda 336
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) titħares is-saħħa pubblika mill-
kampijiet elettromanjetiċi,

(b) tiżgura l-kwalità teknika tas-servizz,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tal-KE ta’ l-2002 u għar-Regolamenti tar-Radju 
ta’ l-ITU huma essenzjali biex jiżguraw konsistenza bejn ir-regoli ta’ l-UE, u l-konformità 
tar-regoli ta’ l-UE ma’ regoli internazzjonali riflessi fit-tabelli ta’ allokazzjoni tal-frekwenzi 
nazzjonali. Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru hija r-responsabilità ta’ l-NRA u teħtieġ il-
konformità mal-proċeduri ta’ l-ITU. Politika ta’ newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz u l-
“flessibilità” tqajjem il-kwistjoni ta’ kif it-teknoloġiji tas-satellita u t-teknoloġiji terrestri 
(b’mod partikolari teknoloġiji mobbli) jistgħu joperaw fl-istess meded jew fil-meded ta’ 
maġenb xulxin.

Emenda 337
Robert Goebbels

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikun żgurat li l-użu tal-frekwenzi tar-
radju kemm jista' jkun jinqasam meta l-
frekwenzi tar-radju jkunu soġġetti għall-
awtorizzazzjoni ġenerali, jew

(c) ikun hemm konformità ma’ obbligu 
skond ftehim internazzjonali dwar il-
frekwenzi tar-radju jew skond ir-
Regolamenti tar-Radju ta’ l-ITU,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tal-KE ta’ l-2002 u r-Regolamenti tar-Radju ta’ l-
ITU huma essenzjali biex jiżguraw il-konsistenza bejn ir-regoli ta’ l-UE, u l-konformità tar-
regoli ta’ l-UE ma’ regoli internazzjonali riflessi fit-tabelli ta’ allokazzjoni tal-frekwenzi 
nazzjonali. Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru hija r-responsabbilità ta’ l-NRA u teħtieġ il-
konformità mal-proċeduri ta’ l-ITU.
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Emenda 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) ikun żgurat li l-użu tal-frekwenzi tar-
radju kemm jista' jkun jinqasam meta l-
frekwenzi tar-radju jkunu soġġetti għall-
awtorizzazzjoni ġenerali, jew 

c) jiġi mħeġġeġ l-użu effiċjenti u tkun 
żgurata l-ġestjoni effettiva tal-frekwenzi 
tar-radju, flimkien mal-kwalità tas-servizz 
tekniku,

Or. es

Ġustifikazzjoni

Passi għat-tħeġġiġ ta’ l-użu effiċjenti u l-ġestjoni effettiva tal-frekwenzi tar-radju huma fost l-
għanijiet ta’ l-Artikolu 8(2) u għandhom ikunu segwiti mhux biss fir-rigward tal-meded tal-
frekwenza soġġetti għal awtorizzazzjoni ġenerali iżda wkoll fir-rigward ta’ dawk soġġetti 
għad-drittijiet ta’ l-użu.

Emenda 339
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikun żgurat li l-użu tal-frekwenzi tar-
radju kemm jista' jkun jinqasam meta l-
frekwenzi tar-radju jkunu soġġetti għall-
awtorizzazzjoni ġenerali,

(c) ikun żgurat l-użu effiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju, jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tal-KE ta’ l-2002 u għar-Regolamenti tar-Radju 
ta’ l-ITU huma essenzjali biex jiżguraw konsistenza bejn ir-regoli ta’ l-UE, u l-konformità 
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tar-regoli ta’ l-UE ma’ regoli internazzjonali riflessi fit-tabelli ta’ allokazzjoni tal-frekwenzi 
nazzjonali. Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru hija r-responsabilità ta’ l-NRA u teħtieġ il-
konformità mal-proċeduri ta’ l-ITU. Politika ta’ newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz u l-
“flessibilità” tqajjem il-kwistjoni ta’ kif it-teknoloġiji tas-satellita u t-teknoloġiji terrestri 
(b’mod partikolari teknoloġiji mobbli) jistgħu joperaw fl-istess meded jew fil-meded ta’ 
maġenb xulxin.

Emenda 340
Erika Mann

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikun żgurat li l-użu tal-frekwenzi tar-
radju kemm jista' jkun jinqasam meta l-
frekwenzi tar-radju jkunu soġġetti għall-
awtorizzazzjoni ġenerali, jew 

(c) ikun żgurat li l-użu tal-frekwenzi tar-
radju kemm jista' jkun jinqasam, jew 

Or. en

Emenda 341
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt ċ a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tkun protetta s-saħħa pubblika kontra 
l-kampijiet elettromanjetiċi, jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tal-KE ta’ l-2002 u għar-Regolamenti tar-Radju 
ta’ l-ITU huma essenzjali biex jiżguraw konsistenza bejn ir-regoli ta’ l-UE, u l-konformità 
tar-regoli ta’ l-UE ma’ regoli internazzjonali riflessi fit-tabelli ta’ allokazzjoni tal-frekwenzi 
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nazzjonali. Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru hija r-responsabilità ta’ l-NRA u teħtieġ il-
konformità mal-proċeduri ta’ l-ITU. Politika ta’ newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz u l-
“flessibilità” tqajjem il-kwistjoni ta’ kif it-teknoloġiji tas-satellita u t-teknoloġiji terrestri 
(b’mod partikolari teknoloġiji mobbli) jistgħu joperaw fl-istess meded jew fil-meded ta’ 
maġenb xulxin.

Emenda 342
Robert Goebbels

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt ċ a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ikun żgurat l-użu effiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju, jew

Or. en

Emenda 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt ċ a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ikun protett l-użu effiċjenti ta’ l-
ispettru,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-filosofija ġenerali tal-politika dwar l-ispettru għandha tisħaq biex tiżgura l-użu effiċjenti 
ta’ l-ispettru.
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Emenda 344
Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ikun hemm konformità ma' 
restrizzjoni skond il-paragrafu 4 hawn taħt.

(d) ikun sodisfatt għan ta’ interess 
ġenerali skond il-paragrafu 4 hawn taħt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Neċessarju biex ikunu żgurati l-għanijiet ta’ interess ġenerali.

Emenda 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ikun hemm konformità ma' 
restrizzjoni skond il-paragrafu 4 hawn taħt.

(d) ikun sodisfatt għan ta’ interess 
ġenerali skond il-paragrafu 4 hawn taħt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Neċessarju biex tkun żgurata l-koerenza ma’ l-Artikolu 9.4.
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Emenda 346
Reino Paasilinna

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jikkonforma ma’ obbligu skond 
ftehim internazzjonali relevanti dwar l-
użu tal-frekwenzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra minn intereferenza li tagħmel il-ħsara anke il-“kwalità tas-servizz” għandu jkun 
kriterju biex jipprovdi restrizzjonijiet għan-newtralità teknoloġika. Dan huwa importanti 
b’mod partikolari f’każijiet fejn huwa permess l-użu konġunt ta’ l-ispettru. Għandha ssir ukoll 
referenza għal ftehimiet internazzjonali relevanti (eż. ITU). ‘Il-provvediment ta’ servizz 
universali u pubbliku’ għandha tkun miżjuda mal-lista ta’ restrizzjonijiet possibbli. Netwerks 
fissi qegħdin jiġu sostitwiti minn netwerks ta’ komunikazzjonijiet mobbli u n-netwerks ta’ 
komunikazzjonijiet mobbli bħala mezz biex jingħata servizz universali għandhom ikunu 
żgurati. Ir-referenzi għal Artikolu 9ċ għandhom jitħassru.

Emenda 347
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-kejl tekniku u l-eżamijiet 
epidemjoloġiċi jitwettqu kull tliet snin biex 
jidentifikaw il-miżuri neċessarji biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika mill-
kampijiet elettromanjetiċi.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Meta wieħed jikkunsidra l-bosta tħassib imfisser fir-rigward ta’ l-impatt tal-kampijiet 
elettromanjetiċi fuq is-saħħa pubblika, huwa neċessarju li jitwettqu eżamijiet epidemjoloġiċi 
u kejl speċifiku fuq bażi regolari.

Emenda 348
Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju miftuħa għall-
komunikazzjoni elettronika. Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju disponibbli għal 
servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika kif 
identifikati fit-tabelli ta’ allokazzjoni tal-
frekwenzi nazzjonali tagħhom u fir-
Regolamenti tar-Radju ta’ l-ITU. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu għal miżuri proporzjonati u 
mhux diskriminatorji dwar it-tipi ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li 
se jkunu pprovduti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-newtralità tas-servizz għandha tkun definita skond il-possibbilitajiet offruti mir-
Regolamenti ta’ l-ITU li jiddeterminaw liema servizzi jistgħu jeżistu flimkien f’meded 
differenti. Bħala riżultat ta’ din id-definizzjoni li hija legalment b’saħħitha tan-newtralità tas-
servizz, il-miżuri meħudin fil-qafas tar-Regolamenti ta’ l-ITU biex jiżguraw l-objettivi ta’ l-
interess pubbliku mhumiex restrizzjoni imma konsegwenza għal dan il-prinċipju. Għal 
raġunijiet ta’ trasparenza, l-objettivi kollha ta’ interess ġenerali għandhom ikunu definiti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali b’mod konformi mal-liġi tal-komunità.
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Emenda 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju miftuħa għall-
komunikazzjoni elettronika. Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju disponibbli għal 
servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika kif 
identifikati fit-tabelli ta’ allokazzjoni tal-
frekwenzi nazzjonali tagħhom u fir-
Regolamenti tar-Radju ta’ l-ITU. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu għal miżuri proporzjonati u 
mhux diskriminatorji dwar it-tipi ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li 
se jkunu pprovduti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-newtralità tas-servizz għandha tkun definita skond il-possibbilitajiet offruti mir-
Regolamenti ta’ l-ITU li jiddeterminaw liema servizzi jistgħu jeżistu flimkien f’meded 
differenti. Bħala riżultat ta’ din id-definizzjoni li hija legalment b’saħħitha tan-newtralità tas-
servizz, il-miżuri meħudin fil-qafas tar-Regolamenti ta’ l-ITU biex jiżguraw l-objettivi ta’ l-
interess pubbliku mhumiex restrizzjoni imma konsegwenza għal dan il-prinċipju. Għal 
raġunijiet ta’ trasparenza, l-objettivi kollha ta’ interess ġenerali għandhom ikunu definiti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali b’mod konformi mal-liġi tal-komunità. Ir-referenza sempliċi għall-
“promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja” hija dejqa wisq 
minħabba li ma tkoprix il-miri ta’ interess ġenerali kollha segwiti mil-linji politiċi tal-midja 
awdoviżiva.
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Emenda 350
Robert Goebbels

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju miftuħa għall-
komunikazzjoni elettronika. Madankollu, l-
Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu, l-Istati Membri 
għandhom, sakemm ikun possibbli , 
jiffaċilitaw l-użu tat-tipi kollha ta’ servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jistgħu 
jkunu pprovduti fil-meded tal-frekwenzi 
tar-radju miftuħa għall-komunikazzjoni 
elettronika, skond il-pjanijiet tal-frekwenzi 
nazzjonali tagħhom u r-Regolamenti tar-
Radju ta’ l-ITU. Madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tal-KE ta’ l-2002 u r-Regolamenti tar-Radju ta’ l-
ITU huma essenzjali biex jiżguraw il-konsistenza bejn ir-regoli ta’ l-UE, u l-konformità tar-
regoli ta’ l-UE mar-regoli internazzjonali riflessi fit-tabelli ta’ allokazzjoni tal-frekwenzi 
nazzjonali. Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru hija r-responsabilità ta’ l-NRA u teħtieġ il-
konformità mal-proċeduri ta’ l-ITU.

Emenda 351
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju miftuħa għall-
komunikazzjoni elettronika. Madankollu, l-
Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

4. Sakemm ma jkunx provdut mod ieħor 
fit-tieni subparagrafu, l-Istati Membri 
għandhom, sakemm ikun possibbli, 
jiffaċilitaw l-użu tat-tipi kollha ta’ servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jistgħu 
jkunu pprovduti fil-meded tal-frekwenzi 
tar-radju disponibbli għall-
komunikazzjoni elettronika, skond il-
pjanijiet ta’ allokazzjoni tal-frekwenza 
nazzjonali tagħhom u r-Regolamenti tar-
Radju ta’ l-ITU. Madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tal-KE ta’ l-2002 u għar-Regolamenti tar-Radju 
ta’ l-ITU huma essenzjali biex jiżguraw konsistenza bejn ir-regoli ta’ l-UE, u l-konformità 
tar-regoli ta’ l-UE ma’ regoli internazzjonali riflessi fit-tabelli ta’ allokazzjoni tal-frekwenzi 
nazzjonali. Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru hija r-responsabilità ta’ l-NRA u teħtieġ il-
konformità mal-proċeduri ta’ l-ITU. Politika ta’ newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz u l-
“flessibilità” tqajjem il-kwistjoni ta’ kif it-teknoloġiji tas-satellita u t-teknoloġiji terrestri 
(b’mod partikolari teknoloġiji mobbli) jistgħu joperaw fl-istess meded jew fil-meded ta’ 
maġenb xulxin.

Emenda 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
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għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju miftuħa għall-
komunikazzjoni elettronika. Madankollu, l-
Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

għandhom jinkoraġġixxu miżuri biex 
jiżguraw li t-tipi kollha ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika jistgħu jkunu 
pprovduti fil-meded tal-frekwenzi tar-radju 
miftuħa għall-komunikazzjoni elettronika. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu għal restrizzjonijiet 
proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq 
it-tipi ta’ servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika li se jkunu pprovduti. Skond it-
tabelli tal-frekwenzi nazzjonali u, fejn 
xieraq, id-dispożizzjonijiet ta’ l-Unjoni 
Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjonijiet (ITU).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward ta’ l-ewwel proposta, il-ħtieġa li tkun żgurata konkordanza bejn it-tabelli tal-
frekwenzi nazzjonali u r-regolamenti internazzjonali relevanti għandha tkun imsemmija.

Fir-rigward tat-tieni, il-ħtieġa li jkun żgurat servizz ta’ kwalità għolja għall-konsumaturi 
huwa wieħed mill-għanijiet ta’ interess ġenerali.

Fir-rigward tat-tielet, huwa neċessarju li tkun inkluża referenza għan-natura speċifika tas-
servizzi tar-radju u tat-televiżjoni.

Emenda 353
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju miftuħa għall-
komunikazzjoni elettronika. Madankollu, 

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju disponibbli għal 
servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika 
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l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

skond it-tabelli ta’ allokazzjoni tal-
frekwenzi nazzjonali u r-Regolamenti tar-
Radju ta’ l-ITU. Madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-newtralità tas-servizz għandha tkun ristretta għall-possibilitajiet offruti mir-Regolamenti 
tar-Radju ta’ l-ITU li jiddeterminaw kif is-servizzi jistgħu jeżistu flimkien f’medda partikolari 
(eż. Utenti primarji huma protetti u l-pajjiżi li jmissu magħhom jaqblu)

Emenda 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju miftuħa għall-
komunikazzjoni elettronika. Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, skond il-pjanijiet
dwar il-frekwenzi li kien hemm ftehim 
internazzjonali fuqhom u r-Regolamenti 
tar-Radju ta’ l-ITU, it-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju miftuħa għall-
komunikazzjoni elettronika. Madankollu, l-
Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta ma tirrikonoxxix u ma tindirizzax l-importanza li tkun żgurata l-kompatibilità 
mar-regoli u l-proċeduri ta’ l-ITU u r-restrizzjonijiet internazzjonali li jorbtu legalment li 
jirriżultaw minħabba fihom. L-użu effiċjenti ta’ l-ispettru jeħtieġ il-konformità mad-
dokumentazzjoni ta’ l-ITU u l-proċess ta’ koordinazzjoni.

Emenda 355
Reino Paasilinna

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju miftuħa għall-
komunikazzjoni elettronika. Madankollu, l-
Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
tipi kollha ta’ servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika jistgħu jkunu pprovduti fil-
meded tal-frekwenzi tar-radju miftuħa 
għall-komunikazzjoni elettronika. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu għal restrizzjonijiet 
proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq 
it-tipi ta’ servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika li se jkunu pprovduti.

Or. en

Justification

Barra minn intereferenza li tagħmel il-ħsara anke il-“kwalità tas-servizz” għandu jkun 
kriterju biex jipprovdi restrizzjonijiet għan-newtralità teknoloġika. Dan huwa importanti 
b’mod partikolari f’każijiet fejn huwa permess l-użu konġunt ta’ l-ispettru. Għandha ssir ukoll 
referenza għal ftehimiet internazzjonali relevanti (eż. ITU). ‘Il-provvediment ta’ servizz 
universali u pubbliku’ għandha tkun miżjuda mal-lista ta’ restrizzjonijiet possibbli. Netwerks 
fissi qegħdin jiġu sostitwiti minn netwerks ta’ komunikazzjonijiet mobbli u n-netwerks ta’ 
komunikazzjonijiet mobbli bħala mezz biex jingħata servizz universali għandhom ikunu 
żgurati. Ir-referenzi għal Artikolu 9ċ għandhom jitħassru.
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Emenda 356
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju miftuħa għall-
komunikazzjoni elettronika. Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju disponibbli għas-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu għal restrizzjonijiet 
proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq 
it-tipi ta’ servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika li se jkunu pprovduti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolamenti tar-Radju ta’ l-ITU jirregolaw l-arranġamenti ta’ l-ispettru bejn il-pajjiżi, 
primarjament biex joffru protezzjoni kontra l-interferenza, imma deliberatament jagħtu l-
flessibilità lill-Istati Membri biex jiddevjaw mir-regolamenti fuq bażi nazzjonali jew fejn ikun 
hemm qbil b’mod bilaterali. Hemm bżonn ukoll ta’ flessibilità għall-pjanijiet ta’ allokazzjoni 
nazzjonali minħabba li huma jista’ jkollhom nuqqas ta’ trasparenza u jistgħu ma jorbtux 
legalment u huma spiss emendati.

Emenda 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ta’ 
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provdut f'medda speċifika għandhom ikunu
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni 
mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja. 

telekomunikazzjoni elettronika li jkun 
provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni 
mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, il-bżonn li jkun żgurat kwalità ta’ 
servizz adegwat għall-utenti aħħarin jew, 
kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja, il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu tal-midja u l-għoti ta’ servizzi 
tax-xandir tar-radju u tat-televiżjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward ta’ l-ewwel proposta, il-ħtieġa li tkun żgurata konkordanza bejn it-tabelli tal-
frekwenzi nazzjonali u r-regolamenti internazzjonali relevanti għandha tkun imsemmija.

Fir-rigward tat-tieni, il-ħtieġa li jkun żgurat servizz ta’ kwalità għolja għall-konsumaturi 
huwa wieħed mill-għanijiet ta’ interess ġenerali.

Fir-rigward tat-tielet, huwa neċessarju li tkun inkluża referenza għan-natura speċifika tas-
servizzi tar-radju u tat-televiżjoni.

Emenda 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun 
provdut f'medda speċifika għandhom 
ikunu ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib 
ta’ għan ta’ interess ġenerali f'konformità 
mal-liġi Komunitarja, pereżempju s-
sikurezza tal-ħajja, il-promozzjoni tal-
koeżjoni soċjali, reġjunali jew territorjali, 

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ta’ 
komunikazzjoni elettronika jkun provdut 
f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali, kif definit fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali f'konformità mal-
liġi Komunitarja, pereżempju s-sikurezza 
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il-prevenzjoni mill-użu ineffiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju, jew, kif iddefinit fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi 
Komunitarja, il-promozzjoni tad-diversità 
kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-
midja.

tal-ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni 
soċjali, reġjunali jew territorjali, il-
prevenzjoni mill-użu ineffiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju, jew, kif iddefinit fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi 
Komunitarja, il-promozzjoni tad-diversità 
kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-
midja, inkluż is-servizzi tax-xandir.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza fit-tieni subparagrafu f’9.4 għall-“promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja”hija limitattiva wisq u għandha titwessa’ biex tirreferi 
b’mod speċifiku għas-servizzi tax-xandir.

Emenda 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun 
provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni 
mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ta’ 
komunikazzjoni elettronika jkun provdut 
f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni 
mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja jew l-
għoti ta’ servizzi tax-xandir bir-radju u t-
televiżjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-definizjoni tal-politika kulturali u tal-midja tibqa’ f’idejn l-Istati 
Membri u li f’din il-kwistjoni, il-protezzjoni legali u l-flessibilità fuq livell nazzjonali jkunu 
żgurati.

Emenda 360
Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun 
provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni 
mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

Miżuri li jirrikjedu li servizz ikun provdut 
f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali definit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni 
mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, jew il-promozzjoni ta’ l-għanijiet
tal-politika kulturali u tal-midja bħad-
diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu tal-midja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-newtralità tas-servizz għandha tkun definita skond il-possibbilitajiet offruti mir-
Regolamenti ta’ l-ITU li jiddeterminaw liema servizzi jistgħu jeżistu flimkien f’meded 
differenti. Bħala riżultat ta’ din id-definizzjoni li hija legalment b’saħħitha tan-newtralità tas-
servizz, il-miżuri meħudin fil-qafas tar-Regolamenti ta’ l-ITU biex jiżguraw l-objettivi ta’ l-
interess pubbliku mhumiex restrizzjoni imma konsegwenza għal dan il-prinċipju. Għal 
raġunijiet ta’ trasparenza, l-objettivi kollha ta’ interess ġenerali għandhom ikunu definiti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali b’mod konformi mal-liġi tal-komunità.
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Emenda 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun 
provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni 
mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

Miżuri li jirrikjedu li servizz ikun provdut 
f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali kif imfisser mil-
leġislazzjoni nazzjonali f'konformità mal-
liġi Komunitarja, pereżempju s-sikurezza 
tal-ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni 
soċjali, reġjunali jew territorjali, il-
prevenzjoni mill-użu ineffiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju, jew il-promozzjoni ta’ 
għanijiet  tal-politika kulturali u tal-midja 
bħad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu tal-midja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-newtralità tas-servizz għandha tkun definita skond il-possibbilitajiet offruti mir-
Regolamenti ta’ l-ITU li jiddeterminaw liema servizzi jistgħu jeżistu flimkien f’meded 
differenti. Bħala riżultat ta’ din id-definizzjoni li hija legalment b’saħħitha tan-newtralità tas-
servizz, il-miżuri meħudin fil-qafas tar-Regolamenti ta’ l-ITU biex jiżguraw l-objettivi ta’ l-
interess pubbliku mhumiex restrizzjoni imma konsegwenza għal dan il-prinċipju. Għal 
raġunijiet ta’ trasparenza, l-objettivi kollha ta’ interess ġenerali għandhom ikunu definiti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali b’mod konformi mal-liġi tal-komunità. Ir-referenza sempliċi għall-
“promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja” hija dejqa wisq 
minħabba li ma tkoprix il-miri ta’ interess ġenerali kollha segwiti mil-linji politiċi tal-midja 
awdoviżiva.

Emenda 362
Robert Goebbels

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun 
provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni
mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ta’ 
komunikazzjoni elettronika jkun provdut 
f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, l-għoti ta’ servizzi universali jew 
pubbliċi, il-promozzjoni tal-koeżjoni 
soċjali, reġjunali jew territorjali, l-użu 
effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju, jew il-
ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru biex tqis l-
obbligi u l-prattiċi internazzjonali, jew il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni tal-KE dwar l-Ispettru ta’ l-2002 u għar-Regolamenti tar-Radju 
ta’ l-ITU huma essenzjali biex jiżguraw il-konsistenza bejn ir-regoli ta’ l-UE, u l-konformità 
tar-regoli ta’ l-UE mar-regoli internazzjonali riflessi fit-tabelli nazzjonali ta’ allokazzjoni tal-
frekwenzi. Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru hija r-responsabilità ta’ l-NRA u teħtieġ 
konformità mal-proċeduri ta’ l-ITU.

Emenda 363
Reino Paasilinna

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun 
provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni 

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun 
provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, l-għoti ta’ servizzi universali jew 
pubbliċi, il-promozzjoni tal-koeżjoni 
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mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

soċjali, reġjunali jew territorjali, il-
prevenzjoni mill-użu ineffiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju, jew, kif iddefinit fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi 
Komunitarja, il-promozzjoni tad-diversità 
kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-
midja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra minn intereferenza li tagħmel il-ħsara anke il-“kwalità tas-servizz” għandu jkun 
kriterju biex jipprovdi restrizzjonijiet għan-newtralità teknoloġika. Dan huwa importanti 
b’mod partikolari f’każijiet fejn huwa permess l-użu konġunt ta’ l-ispettru. Għandha ssir ukoll 
referenza għal ftehimiet internazzjonali relevanti (eż. ITU). ‘Il-provvediment ta’ servizz 
universali u pubbliku’ għandha tkun miżjuda mal-lista ta’ restrizzjonijiet possibbli. Netwerks 
fissi qegħdin jiġu sostitwiti minn netwerks ta’ komunikazzjonijiet mobbli u n-netwerks ta’ 
komunikazzjonijiet mobbli bħala mezz biex jingħata servizz universali għandhom ikunu 
żgurati. Ir-referenzi għal Artikolu 9ċ għandhom jitħassru.

Emenda 364
Werner Langen

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun 
provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni 
mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun 
provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-promozzjoni ta’ 
aċċess aħjar għas-Soċjetà ta’ l-
Informazzjoni għaċ-ċittadini kollha, il-
prevenzjoni mill-użu ineffiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju, jew, kif iddefinit fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali skond il-liġi 
Komunitarja, il-promozzjoni tad-diversità 
kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-
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midja.

Or. de

Ġustifikazzjni

L-aċċess għaċ-ċittadini kollha għas-Soċjetà ta’ l-Informazzjoni huwa wieħed mill-għanijiet 
prinċipali ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona. Għalhekk huwa fl-interess tal-pubbliku li dan ikun 
inkluż speċifikament fil-lista ta’ raġunijiet għal derogi possibbli mill-prinċipju tan-newtralità 
tas-servizz.

Emenda 365
Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ 
kull servizz ieħor f’medda speċifika tista' 
tkun applikata biss meta r-restrizzjoni tkun 
iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti 
servizzi tas-sikurezza tal-ħajja.

Miżura li tipprojbixxi l-għoti ta’ kull 
servizz ieħor ta’ komunikazzjoni 
elettronika f’medda speċifika tista' tkun 
applikata biss meta r-restrizzjoni tkun 
iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti 
servizzi tas-sikurezza tal-ħajja jew biex 
tkun evitata interferenza li tagħmel il-
ħsara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-newtralità tas-servizz għandha tkun definita skond il-possibbilitajiet offruti mir-
Regolamenti ta’ l-ITU li jiddeterminaw liema servizzi jistgħu jeżistu flimkien f’meded 
differenti. Bħala riżultat ta’ din id-definizzjoni li hija legalment b’saħħitha tan-newtralità tas-
servizz, il-miżuri meħudin fil-qafas tar-Regolamenti ta’ l-ITU biex jiżguraw l-objettivi ta’ l-
interess pubbliku mhumiex restrizzjoni imma konsegwenza għal dan il-prinċipju. Għal 
raġunijiet ta’ trasparenza, l-objettivi kollha ta’ interess ġenerali għandhom ikunu definiti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali b’mod konformi mal-liġi tal-komunità.
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Emenda 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ 
kull servizz ieħor f’medda speċifika tista' 
tkun applikata biss meta r-restrizzjoni tkun 
iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti 
servizzi tas-sikurezza tal-ħajja.

Miżura li tipprojbixxi l-provvista ta’ kull 
servizz ieħor ta’ komunikazzjoni 
elettronika f’medda speċifika tista' tkun 
applikata biss meta r-restrizzjoni tkun 
iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti 
servizzi tas-sikurezza tal-ħajja jew biex 
tkun evitata interferenza li tagħmel il-
ħsara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-newtralità tas-servizz għandha tkun definita skond il-possibbilitajiet offruti mir-
Regolamenti ta’ l-ITU li jiddeterminaw liema servizzi jistgħu jeżistu flimkien f’meded 
differenti. Bħala riżultat ta’ din id-definizzjoni li hija legalment b’saħħitha tan-newtralità tas-
servizz, il-miżuri meħudin fil-qafas tar-Regolamenti ta’ l-ITU biex jiżguraw l-objettivi ta’ l-
interess pubbliku mhumiex restrizzjoni imma konsegwenza għal dan il-prinċipju. Għal 
raġunijiet ta’ trasparenza, l-objettivi kollha ta’ interess ġenerali għandhom ikunu definiti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali b’mod konformi mal-liġi tal-komunità. Ir-referenza sempliċi għall-
“promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja” hija dejqa wisq 
minħabba li ma tkoprix il-miri ta’ interess ġenerali kollha segwiti mil-linji politiċi tal-midja 
awdoviżiva.

Emenda 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ kull 
servizz ieħor f’medda speċifika tista' tkun 
applikata biss meta r-restrizzjoni tkun 
iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti 
servizzi tas-sikurezza tal-ħajja.

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ kull 
servizz ieħor ta’ komuniazzjoni elettronika 
f’medda speċifika tista' tkun applikata biss 
meta r-restrizzjoni tkun iġġustifikata mill-
ħtieġa li jkunu protetti servizzi tas-sikurezza 
tal-ħajja jew biex tiżgura t-twettiq ta’ għan
ta’ interess ġenerali kif definit fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali b’mod konformi 
mal-liġi Komunitarja, bħall-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u ligwistika u l-
pluraliżmu tal-midja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-definizzjoni tal-politika kulturali u tal-midja tibqa’ f’idejn l-Istati 
Membri u li f’din il-kwistjoni, il-protezzjoni legali u l-flessibilità fuq livell nazzjonali jkunu 
garantiti.

Emenda 368
Robert Goebbels

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ 
kull servizz ieħor f’medda speċifika tista' 
tkun applikata biss meta r-restrizzjoni tkun 
iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti 
servizzi tas-sikurezza tal-ħajja.

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ 
kull servizz ieħor ta’ komunikazzjoni 
elettronika f’medda speċifika tista' tkun 
applikata biss meta r-restrizzjoni tkun 
iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti 
servizzi tas-sikurezza tal-ħajja jew biex 
tiżgura t-twettiq ta’ għan ta’ interess 
ġenerali definit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
b’mod konformi mal-liġi Komunitarja.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni tal-KE dwar l-Ispettru ta’ l-2002 u għar-Regolamenti tar-Radju 
ta’ l-ITU huma essenzjali biex jiżguraw il-konsistenza bejn ir-regoli ta’ l-UE, u l-konformità 
tar-regoli ta’ l-UE mar-regoli internazzjonali riflessi fit-tabelli nazzjonali ta’ allokazzjoni tal-
frekwenzi. Il-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru hija r-responsabilità ta’ l-NRA u teħtieġ 
konformità mal-proċeduri ta’ l-ITU.

Emenda 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ 
kull servizz ieħor f’medda speċifika tista' 
tkun applikata biss meta r-restrizzjoni 
tkun iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu 
protetti servizzi tas-sikurezza tal-ħajja.

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ 
kull servizz ieħor ta’ komunikazzjoni 
elettronika f’medda speċifika tista' tkun 
applikata biss meta r-restrizzjoni tkun 
iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti 
servizzi tas-sikurezza tal-ħajja.

Or. en

Emenda 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jirrevedu 
regolarment il-ħtieġa tar-restrizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 3 u 4.

5. L-Istati Membri għandhom jirrevedu 
regolarment il-ħtieġa tar-restrizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 3 u 4. Id-definizzjoni 
ta’ l-iskop u n-natura ta’ kwalunkwe 
eċċezzjoni taqa’ fi ħdan il-kompetenza ta’ l-
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Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-definizzjoni tal-politika kulturali u tal-midja tibqa’ f’idejn l-Istati 
Membri u li l-protezzjoni legali u l-flessibilità fuq livell nazzjonali jkunu ggarantiti f’din il-
kwistjoni.

Emenda 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jirrevedu 
regolarment il-ħtieġa tar-restrizzjonijiet
imsemmija fil-paragrafi 3 u 4.

5. L-Istati Membri għandhom jirrevedu 
regolarment il-ħtieġa ta’ l-għanijiet ta’ 
interess ġenerali msemmija fil-paragrafi 3 
u 4.

Or. en

Emenda 372
Paul Rübig

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jirrevedu 
regolarment il-ħtieġa tar-restrizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 3 u 4.

5. L-Istati Membri għandhom jirrevedu 
regolarment il-ħtieġa tar-restrizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 3 u 4. Huma 
għandhom jipprovdu rapport fuq dan li 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ekonomija kompetittiva tal-komunikazzjonijiet mobbli b’aċċess aħjar għas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni għaċ-ċittadini kollha tidher bħala waħda mill-pedamenti prinċipali ta’ l-
istrateġija ta’ Liżbona u għan tal-politika Ewropea minħabba li toħloq aktar żvilupp 
ekonomiku u xogħlijiet fl-Ewropa. Dan l-għan huwa aċċettat b’mod ċar mill-emenda bħala 
għan ta’ interess ġenerali. Għalhekk jista’ jiġġustifika l-eċċezzjonijiet għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizz.

Emenda 373
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-paragrafi 3 u 4 għandhom japplikaw 
għall-allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-
frekwenzi tar-radju wara l-31 ta’ Diċembru 
2009.

6. Il-paragrafi 3 u 4 għandhom japplikaw 
għall-allokazzjoni u l-assenjazzjoni tal-
frekwenzi tar-radju wara [id-data tat-
traspożizzjoni].

Or. en

Emenda 374
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom il-ħsieb li 
jifirdu l-ispettru tal-meded UHF IV/V 
(470-862 Mhz ) f’partijiet ugwali għal 
aktar żvilupp tas-servizzi ta’ 
komunikazzjoni tax-xandir u tal-
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“mobile.”
L-Istati Membri għandhom isegwu l-effett 
tal-WRC 2007. Is-sub-medda armonizzata 
790-862 Mhz għandha titbattal u tiġi 
assenjata lis-servizzi tal-broadband 
mobbli mhux iktar tard minn sitt xhur 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
Fuq it-talba ta’ operatur tan-netwerk, l-
NRA għandha teżamina jekk l-
allokazzjonijiet u l-assenjazzjonijiet
eżistenti tal-frekwenzi tar-radju maħruġin
għall-għanijiet tas-servizzi tal-kontenut 
tax-xandir humiex neċessarji għat-twettiq 
ta’ l-għanijiet msemmija fl-Artikolu 9(4). 
Dan l-eżami għandu jitlesta fi żmien tliet 
xhur. Jekk dawn l-allokazzjonijiet u l-
assenjazzjonijiet ma jkunux neċessarji 
għat-twettiq ta’ dawk l-għanijiet, 
għandhom jinħarġu allokazzjonijiet 
ġodda għas-servizzi ta’ komunikazzjoni 
tal-“mobile” u assenjazzjonijiet mill-
awtorità regolatorja nazzjonali fi żmien 
sitt xhur. Jekk ikun hemm xi raġunijiet
konvinċenti, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tista’, wara notifika lill-
Kummissjoni, tieħu deċiżjoni fuq l-
allokazzjoni mill-ġdid tal-frekwenzi tar-
radju in kwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġiji tal-“broadband” mobbli sejrin jipprovdu aċċess għall-internet u biex inaqqsu 
kemm jista’ jkun il-linja diviżorja diġitali f’zoni rurali b’mod partikolari. F’dan l-isfond l-
introduzzjoni bikrija tas-servizzi ta’ l-internet mobbli tidher li hija ta’ min jirrikkmandaha kif 
ukoll l-istabbiliment ta’ regoli legali raġonevoli f’dan il-qasam. Min-naħa l-oħra, l-interess 
ta’ l-industrija tax-xandir u l-objettivi tal-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u 
l-pluraliżmu tal-midja għandhom ikunu rikonoxxuti. Għal din ir-raġuni, l-Istati Membri 
għandu jkollhom l-intenzjoni li jużaw l-ispettru tal-meded UHF IV/V (470-862 MHz) għal 
żvilupp addizzjonali tas-servizzi tax-xandir u dawk mobbli f’partijiet ugwali.
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Emenda 375
Paul Rübig

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom il-ħsieb li 
jifirdu l-ispettru tal-meded UHF IV/V 
(470-862 MHz) f’partijiet ugwali għal 
aktar żvilupp tas-servizzi tal-
komunikazzjoni tax-xandir u tal-
komunikazzjoni mobbli.
Bħala l-ewwel pass, l-Istati Membri 
għandhom isegwu l-effett tal-Konferenza 
Dinjija tar-Radju ta’ l-2007. Is-sub-medda
armonizzata ta’ 790-862 MHz għandha
titbattal u tkun assenjata lis-servizzi tal-
broadband mobbli kemm jista’ jkun 
malajr, imma mhux aktar tard minn sitt 
xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.
Minn dak iż-żmien ’il quddiem, minn ta’ 
l-inqas terz ta’ l-ispettru addizzjonali li 
jkun maħruġ fil-meded UHF IV/V (470-
862MHz) fil-proċess tal-bidla diġitali tas-
servizzi tax-xandir se jkun b’mod 
immedjat allokat u assenjat għan-
netwerks tal-“broadband” mobbli sakemm 
jintlaħaq l-għan msemmi fl-ewwel 
subparagrafu. Il-frekwenzi għandhom 
ikunu allokati u assenjati lin-netwerks tal-
“broadband” mobbli b’mod armonizzat. 
Għal dan l-għan, il-proċeduri neċessarji 
ta’ l-ippjanar għandhom jinbdew 
immedjatament.
Fuq it-talba ta’ l-operatur tan-netwerk 
mobbli, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tirrevedi jekk l-allokazzjonijiet u 
l-assenjazzjonijiet eżistenti tal-frekwenzi 
tar-radju maħruġin għall-għan tas-
servizzi tal-kontenut tax-xandir humiex 
neċessarji għat-twettiq ta’ l-objettivi 
msemmija fl-Artikolu 9(4). Din l-analiżi 
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għandha titlesta fi żmien tliet xhur. Jekk 
dawn l-allokazzjonijiet u l-
assenjazzjonijiet ma jkunux neċessarji 
għat-twettiq ta’ dawk l-objettivi, 
allokazzjonijiet ġodda għas-servizzi tal-
komunikazzjoni mobbli u assenjazzjonijiet 
għandhom jinħarġu mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali fi żmien sitt xhur. 
Jekk ikun hemm xi raġunijiet 
konvinċenti, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tista’ testendi l-limitu taż-żmien 
wara li tinnotifika lill-Kummissjoni  bi 
tliet xhur addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kondizzjonijiet favorevoli tagħha għall-applikazzjonijiet mobbli, il-medda taħt 1 
GHz hija ta’ importanza speċifika. Il-medda UHF IV/V (470-862 MHz) b’mod partikolari, li 
bħalissa qegħda tintuża l-iktar għat-televiżjoni hija parti minn din. Minħabba l-karatteristiċi 
fiżiċi tiegħu, dan l-ispettru jilħaq firxa usa’ u għalhekk, meta mqabbel ma’ oħrajn għandu 
bżonn inqas siti ta’ stazzjonijiet bażi. Għalhekk, l-użu tan-netwerks broadband mobbli tal-
ġenerazzjoni li jmiss jistgħu jkunu ħafna aktar irħas f’zoni rurali.

Emenda 376
Ján Hudacký

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom il-ħsieb li 
jifirdu l-ispettru tal-meded UHF IV/V 
(470-862 MHz) f’partijiet ugwali għal
aktar żvilupp tas-servizzi tal-
komunikazzjoni tax-xandir u tal-
komunikazzjoni mobbli.
Bħala l-ewwel pass, l-Istati Membri 
għandhom isegwu l-effett tal-Konferenza 
Dinjija tar-Radju ta’ l-2007. Is-sub-medda 
armonizzata ta’ 790-862 MHz għandha 
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titbattal u tkun assenjata lis-servizzi tal-
broadband mobbli kemm jista’ jkun 
malajr, imma mhux aktar tard minn sitt 
xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.
Minn dak iż-żmien ’il quddiem, minn ta’ 
l-inqas terz ta’ l-ispettru addizzjonali li 
jkun maħruġ fil-meded UHF IV/V (470-
862MHz) fil-proċess tal-bidla diġitali tas-
servizzi tax-xandir se jkun b’mod 
immedjat allokat u assenjat għan-
netwerks tal-“broadband” mobbli sakemm 
jintlaħaq l-għan msemmi fl-ewwel 
subparagrafu. Il-frekwenzi għandhom 
ikunu allokati u assenjati lin-netwerks tal-
“broadband” mobbli b’mod armonizzat. 
Għal dan l-għan, il-proċeduri neċessarji 
ta’ l-ippjanar għandhom jinbdew 
immedjatament.
Fuq it-talba ta’ l-operatur tan-netwerk 
mobbli, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tirrevedi jekk l-allokazzjonijiet u 
l-assenjazzjonijiet eżistenti tal-frekwenzi 
tar-radju maħruġin għall-għan tas-
servizzi tal-kontenut tax-xandir humiex 
neċessarji għat-twettiq ta’ l-objettivi 
msemmija fl-Artikolu 9(4). Din l-analiżi 
għandha titlesta fi żmien tliet xhur. Jekk 
dawn l-allokazzjonijiet u l-
assenjazzjonijiet ma jkunux neċessarji 
għat-twettiq ta’ dawk l-objettivi, 
allokazzjonijiet ġodda għas-servizzi tal-
komunikazzjoni mobbli u assenjazzjonijiet 
għandhom jinħarġu mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali fi żmien sitt xhur. 
Jekk ikun hemm xi raġunijiet 
konvinċenti, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tista’ testendi l-limitu taż-żmien 
wara li tinnotifika lill-Kummissjoni  bi 
tliet xhur addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-broadband mobbli se jipprovdi aċċess għall-internet f’żoni rurali. L-istabbiliment ta’ regoli 
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legali raġonevoli f’dan il-qasam huwa urġenti. Barra minn hekk, l-interess ta’ l-industrija 
tax-xandir u l-objettivi tal-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-
midja għandhom ikunu rikonoxxuti. Għalhekk, l-Istati Membru għandu jkollhom l-intenzjoni li 
jużaw il-meded UHF IV/V (470-862 MHz) għal żvilupp addizzjonali tas-servizzi tax-xandir u 
mobbli f’partijiet ugwali.

Emenda 377
Werner Langen

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom ifittxu li 
jallokaw l-frekwenzi tal-meded UHF IV/V 
(470-862 MHz) f’partijiet ugwali għal 
aktar żvilupp tas-servizzi tar-radju u 
mobbli.
Bħala l-ewwel pass, l-Istati Membri 
għandhom isegwu r-riżultati tal-
Konferenza Dinjija tar-Radju ta’ l-2007. 
Is-submedda armonizzata ta’ 790-862 
MHz għandha tkun meħlusa u għandha 
tkun allokata kemm jista’ jkun malajr, u 
mhux iktar tard minn 6 xhur wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, għal servizzi 
tal-broadband mobbli.
Minn dak iż-żmien ’il quddiem minn ta’ l-
inqas żewġ terzi tal-frekwenzi li se jkunu 
nħelsu wkoll fil-Medda UHF IV/V (470-
862 MHz) permezz tad-diġitizzazzjoni tax-
xandir tar-radju, għandhom ikunu 
allokati direttament għan-netwerks tal-
“broadband” mobbli sakemm jintlaħaq l-
għan ta’ diviżjoni 50:50 tal-frekwenzi bejn 
is-servizzi tar-radju u mobbli. Il-frekwenzi 
għandhom ikunu allokati b’mod 
armonizzat. Il-proċeduri ta’ ppjanar 
neċessarji għandhom jibdew minnufih.
Fuq it-talba ta’ fornitur mobbli, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tirrevedi 
jekk l-allokazzjonijiet u l-assenjazzjonijiet 
eżistenti tal-frekwenzi tar-radju maħruġin 
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għall-għan tas-servizzi tal-kontenut tax-
xandir humiex neċessarji għat-twettiq ta’ 
l-objettivi msemmija fl-Artikolu 9(4). Tali 
skrutinju għandu jitlesta fi żmien tliet 
xhur. Jekk dawn l-allokazzjonijiet u l-
assenjazzjonijiet ma jkunux neċessarji 
għat-twettiq ta’ dawk l-objettivi, 
allokazzjonijiet ġodda għas-servizzi tal-
komunikazzjoni mobbli u assenjazzjonijiet 
għandhom jinħarġu mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali fi żmien sitt xhur. 
Jekk ikun hemm xi raġunijiet 
konvinċenti, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tista’ testendi l-limitu taż-żmien 
wara li tinnotifika lill-Kummissjoni  bi 
tliet xhur addizzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten. 
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen. 
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

Emenda 378
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
il-ħruġ ta’ l-ispettru tad-dividend diġitali, 
li jiżgura aċċess aħjar għal kulħadd għas-
soċjetà ta’ l-informazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura li l-iżviluppi teknoloġiċi futuri għas-servizzi tax-xandir u tal-“broadband” 
mobbli se jkunu armonizzati sabiex jingħelbu kwalunkwe ostakoli li jistgħu jseħħu u biex 
jiżdied l-aċċess ta’ “broadband” irħis madwar l-Ewropa kollha kemm jista’ jkun malajr.

Emenda 379
Gianni De Michelis

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
id-dispożizzjonijiet ta’ paragrafi 3 sa 6 u 
għandhom jikkunsidraw bl-aqwa mod l-
istima mill-organizzazzjonijiet tekniċi u 
ta’ l-istandardizzazzjoni relevanti u wara 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati.
Fl-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu miżuri xierqa 
biex jiggarantixxu kompetizzjoni ġusta, 
jiżguraw li tittieħed konsiderazzjoni sħiħa 
ta’ l-investimenti magħmula mill-
parteċipanti tas-suq għall-akkwist tal-
frekwenzi tar-radju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ teknoloġi u newtralità tas-servizz m’għandhiex tipperikola l-
investimenti magħmula b’mod partikolari mill-operaturi mobbli f’liċenzji 3G u minn xandir 
privat fin-negozju tal-frekwenzi. Fl-istess ħin, għandha tkun applikata b’mod konsistenti ma’ 
l-għan tal-promozzjoni ta’ mekkaniżmu li ma jgħawwiġx il-kompetizzjoni u ta’ kompetizzjoni 
ġusta fis-swieq.
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Emenda 380
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a revokat
Reviżjoni tar-restrizzjonijiet għal drittijiet 

eżistenti
1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda 
mill-[1 ta’ Jannar 2010], l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-detenturi ta’ 
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
li jkunu ngħataw qabel dik id-data jistgħu 
jressqu applikazzjoni lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kompetenti għal 
reviżjoni tar-restrizzjonijiet għad-drittijiet 
tagħhom, skond l-Artikolu 9(3) u (4).
Qabel ma tadotta d-deċiżjoni tagħha, l-
awtorità regolatorja nazzjonali kompetenti 
għandha tinnotifika d-detentur tad-
drittijiet bir-reviżjoni mill-ġdid tagħha tar-
restrizzjonijiet u tindika sa fejn jasal id-
dritt ikkonċernat wara r-reviżjoni. 
Għandha tagħtih skadenza raġonevoli 
biex jirtira l-applikazzjoni tiegħu.
Jekk id-detentur tad-drittijiet jirtira l-
applikazzjoni tiegħu, id-dritt għandu 
jibqa' bla tibdil sa l-iskadenza tiegħu jew 
sa tmiem il-perjodu ta’ 5 snin, skond 
liema data hija l-aktar kmieni.
2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi 
ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew 
fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib 
ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, 
applikazzjoni għal reviżjoni tista' ssir biss 
fir-rigward tal-parti tal-frekwenzi tar-
radju li hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak 
il-għan. Il-parti tal-frekwenzi tar-radju li 
ma tibqax meħtieġa għall-ksib ta' dak il-
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għan minħabba l-applikazzjoni ta' l-
Artikolu 9(3) u (4) għandha tkun soġġetta 
għal proċedura ġdida ta' assenjazzjoni, 
skond l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva ta' l-
Awtorizzazzjoni.
3. Wara l-perjodu ta’ ħames snin 
imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li l-Artikolu 9(3) u 
(4) japplikaw għal kull assenjazzjoni u 
allokazzjoni ta' frekwenzi tar-radju li 
fadal, li kienu jeżistu fid-data tad-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva.
4. Fl-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa biex jiggarantixxu l-kompetizzjoni 
ġusta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni sfurzata tad-drittijiet eżistenti probabbli li sejra tintroduċi inċertezza maġġuri fin-
negozju, tiskoraġġixxi l-investiment u ma tqisx ir-realtà kummerċjali għal ħafna operaturi.

Emenda 381
Robert Goebbels

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a revokat
Reviżjoni tar-restrizzjonijiet għal drittijiet 

eżistenti
1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda 
mill-[1 ta’ Jannar 2010], l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-detenturi ta’ 
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
li jkunu ngħataw qabel dik id-data jistgħu 
jressqu applikazzjoni lill-awtorità 
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regolatorja nazzjonali kompetenti għal 
reviżjoni tar-restrizzjonijiet għad-drittijiet 
tagħhom, skond l-Artikolu 9(3) u (4).
Qabel ma tadotta d-deċiżjoni tagħha, l-
awtorità regolatorja nazzjonali kompetenti 
għandha tinnotifika d-detentur tad-
drittijiet bir-reviżjoni mill-ġdid tagħha tar-
restrizzjonijiet u tindika sa fejn jasal id-
dritt ikkonċernat wara r-reviżjoni. 
Għandha tagħtih skadenza raġonevoli 
biex jirtira l-applikazzjoni tiegħu.
Jekk id-detentur tad-drittijiet jirtira l-
applikazzjoni tiegħu, id-dritt għandu 
jibqa' bla tibdil sa l-iskadenza tiegħu jew 
sa tmiem il-perjodu ta’ 5 snin, skond 
liema data hija l-aktar kmieni.
2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi 
ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew 
fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib 
ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, 
applikazzjoni għal reviżjoni tista' ssir biss 
fir-rigward tal-parti tal-frekwenzi tar-
radju li hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak 
il-għan. Il-parti tal-frekwenzi tar-radju li 
ma tibqax meħtieġa għall-ksib ta' dak il-
għan minħabba l-applikazzjoni ta' l-
Artikolu 9(3) u (4) għandha tkun soġġetta 
għal proċedura ġdida ta' assenjazzjoni, 
skond l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva ta' l-
Awtorizzazzjoni.
3. Wara l-perjodu ta’ ħames snin 
imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li l-Artikolu 9(3) u 
(4) japplikaw għal kull assenjazzjoni u 
allokazzjoni ta' frekwenzi tar-radju li 
fadal, li kienu jeżistu fid-data tad-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva.
4. Fl-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa biex jiggarantixxu l-kompetizzjoni 
ġusta.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni sfurzata tad-drittijiet eżistenti probabbli li sejra tintroduċi inċertezza maġġuri fin-
negozju, tiskoraġġixxi l-investiment u ma tqisx ir-realtà kummerċjali għal ħafna operaturi

Emenda 382
Paul Rübig

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda 
mill-[1 ta’ Jannar 2010], l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-detenturi ta’ 
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju li 
jkunu ngħataw qabel dik id-data jistgħu 
jressqu applikazzjoni lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kompetenti għal 
reviżjoni tar-restrizzjonijiet għad-drittijiet 
tagħhom, skond l-Artikolu 9(3) u (4).

1. Għal perjodu ta’ sena li jibda mill-[1 ta’ 
Jannar 2010], l-Istati Membri għandhom
jiżguraw li d-detenturi ta’ drittijiet għall-
użu ta’ frekwenzi tar-radju li jkunu 
ngħataw qabel dik id-data jistgħu jressqu 
applikazzjoni lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali kompetenti għal reviżjoni tar-
restrizzjonijiet għad-drittijiet tagħhom, 
skond l-Artikolu 9(3) u (4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu li minnu l-Istati Membri għandhom japplikaw ir-regoli l-ġodda fuq il-ġestjoni tal-
frekwenzi tar-radju għandu jitnaqqas għal sena. Iktar ma r-riforma ta’ l-ispettru ssir malajr
iktar ikunu mgħaġġlin il-gwadanni fl-effiċjenza li jkunu jistgħu jagħmlu l-operaturi li fl-aħħar 
mill-aħħar ikunu jistgħu jibbenefikaw minnhom il-konsumaturi permezz ta’ prezzijiet aktar 
baxxi u servizzi aħjar. Fi ħdan id-drittijiet tagħhom, id-detenturi tal-liċenzji għandhom 
jitħallew jużaw il-meded tal-frekwenzi tagħhom għal kwalunkwe teknoloġija standardizzata li 
huma jixtiequ jużaw. Għal użu effiċjenti ta’ l-ispettru, ammont massimu ta’ ċertezza tad-dritt 
tal-liċenzja u ammont minimu ta’ restrizzjonijiet fuq l-użu ta’ l-ispettru huma kruċjali.
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Emenda 383
Fiona Hall

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda mill-[1 
ta’ Jannar 2010], l-Istati Membri għandhom
jiżguraw li d-detenturi ta’ drittijiet għall-użu 
ta’ frekwenzi tar-radju li jkunu ngħataw 
qabel dik id-data jistgħu jressqu 
applikazzjoni lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali kompetenti għal reviżjoni tar-
restrizzjonijiet għad-drittijiet tagħhom, skond 
l-Artikolu 9(3) u (4).

1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda mid-
[data ta’ transpożizzjoni], l-Istati Membri 
jistgħu jiżguraw li d-detenturi ta’ drittijiet 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju li jkunu 
ngħataw qabel dik id-data għal perjodu ta’ 
mhux inqas minn ħames snin jistgħu jressqu 
applikazzjoni lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali kompetenti għal reviżjoni tar-
restrizzjonijiet għad-drittijiet tagħhom, skond 
l-Artikolu 9(3) u (4). Sa l-1 ta’ Jannar 2015, 
l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha xierqa biex jiżguraw li l-Artikolu 9(3) 
u (4) japplika għall-assenjazzjonijiet u l-
allokazzjonijiet kollha tal-frekwenzi tar-
radju li eżistew fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 384
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda mill-
[1 ta’ Jannar 2010], l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-detenturi ta’ 
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju li 
jkunu ngħataw qabel dik id-data jistgħu 
jressqu applikazzjoni lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kompetenti għal 

1. Sa l-[1 ta’ Jannar 2015], l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jiżguraw li l-Artikolu 9(3) u (4) japplika 
għall-assenjazzjonijiet u għall-
allokazzjonijiet kollha tal-frekwenzi tar-
radju li eżistew fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva.
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reviżjoni tar-restrizzjonijiet għad-drittijiet 
tagħhom, skond l-Artikolu 9(3) u (4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-liċenzji kollha għandhom jikkonformaw mal-ħtiġijiet ta’ 9(3) u 9(4) sa data speċifika imma 
l-Istati Membri għandu jkollhom il-flessibilità li jimmaniġjaw dan il-proċess sabiex jieħdu 
ħsieb iċ-ċirkostanzi nazzjonali.

Emenda 385
Gianni De Michelis

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda 
mill-[1 ta’ Jannar 2010], l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-detenturi ta’ 
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju li 
jkunu ngħataw qabel dik id-data jistgħu 
jressqu applikazzjoni lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kompetenti għal 
reviżjoni tar-restrizzjonijiet għad-drittijiet 
tagħhom, skond l-Artikolu 9(3) u (4).

1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda mid-
[data ta’ transpożizzjoni ta’ din id-
Direttiva], l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-detenturi ta’ drittijiet għall-
użu ta’ frekwenzi tar-radju li jkunu 
ngħataw qabel l-1 ta’ Jannar 2010 jistgħu 
jressqu applikazzjoni lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kompetenti għal 
reviżjoni tar-restrizzjonijiet għad-drittijiet 
tagħhom, skond l-Artikolu 9(3) u (4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 
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Emenda 386
Reino Paasilinna

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda mill-[1 
ta’ Jannar 2010], l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-detenturi ta’ drittijiet għall-użu 
ta’ frekwenzi tar-radju li jkunu ngħataw 
qabel dik id-data jistgħu jressqu 
applikazzjoni lill-awtorità regolatorja
nazzjonali kompetenti għal reviżjoni tar-
restrizzjonijiet għad-drittijiet tagħhom, skond 
l-Artikolu 9(3) u (4).

1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda mill-[1 
ta’ Jannar 2010], l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-detenturi ta’ drittijiet għall-użu 
ta’ frekwenzi tar-radju li jkunu ngħataw qabel 
dik id-data jistgħu jressqu applikazzjoni lill-
awtorità nazzjonali kompetenti għal reviżjoni 
tar-restrizzjonijiet għad-drittijiet tagħhom, 
skond l-Artikolu 9(3) u (4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti fi kwistjonijiet ta’ l-ispettri mhijiex dejjem l-istess awtorità bħall-
awtorità regolatorja nazzjonali kif definita fid-Direttiva Kwadru.

Emenda 387
Reino Paasilinna

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma tadotta d-deċiżjoni tagħha, l-
awtorità regolatorja nazzjonali kompetenti 
għandha tinnotifika d-detentur tad-drittijiet 
bir-reviżjoni mill-ġdid tagħha tar-
restrizzjonijiet u tindika sa fejn jasal id-dritt 
ikkonċernat wara r-reviżjoni. Għandha 
tagħtih skadenza raġonevoli biex jirtira l-

Qabel ma tadotta d-deċiżjoni tagħha, l-
awtorità nazzjonali kompetenti għandha 
tinnotifika d-detentur tad-drittijiet bir-
reviżjoni mill-ġdid tagħha tar-restrizzjonijiet 
u tindika sa fejn jasal id-dritt ikkonċernat 
wara r-reviżjoni. Għandha tagħtih skadenza 
raġonevoli biex jirtira l-applikazzjoni tiegħu.
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applikazzjoni tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti fi kwistjonijiet ta’ l-ispettri mhijiex dejjem l-istess awtorità bħall-
awtorità regolatorja nazzjonali kif definita fid-Direttiva Kwadru.

Emenda 388
Paul Rübig

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-detentur tad-drittijiet jirtira l-
applikazzjoni tiegħu, id-dritt għandu jibqa' 
bla tibdil sa l-iskadenza tiegħu jew sa 
tmiem il-perjodu ta’ 5 snin, skond liema 
data hija l-aktar kmieni.

Jekk id-detentur tad-drittijiet jirtira l-
applikazzjoni tiegħu, id-dritt għandu jibqa' 
bla tibdil sa l-iskadenza tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu li minnu l-Istati Membri għandhom japplikaw ir-regoli l-ġodda fuq il-ġestjoni tal-
frekwenzi tar-radju għandu jitnaqqas għal sena. Iktar ma r-riforma ta’ l-ispettru ssir malajr 
iktar ikunu mgħaġġlin il-gwadanni fl-effiċjenza li jkunu jistgħu jagħmlu l-operaturi li fl-aħħar 
mill-aħħar ikunu jistgħu jibbenefikaw minnhom il-konsumaturi permezz ta’ prezzijiet aktar 
baxxi u servizzi aħjar. Fi ħdan id-drittijiet tagħhom, id-detenturi tal-liċenzji għandhom 
jitħallew jużaw il-meded tal-frekwenzi tagħhom għal kwalunkwe teknoloġija standardizzata li 
huma jixtiequ jużaw. Għal użu effiċjenti ta’ l-ispettru, ammont massimu ta’ ċertezza tad-dritt 
tal-liċenzja u ammont minimu ta’ restrizzjonijiet fuq l-użu ta’ l-ispettru huma kruċjali.
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Emenda 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-detentur tad-drittijiet jirtira l-
applikazzjoni tiegħu, id-dritt għandu jibqa' 
bla tibdil sa l-iskadenza tiegħu jew sa 
tmiem il-perjodu ta’ 5 snin, skond liema 
data hija l-aktar kmieni.

Jekk id-detentur tad-drittijiet jirtira l-
applikazzjoni tiegħu, id-dritt għandu jibqa' 
bla tibdil sa l-iskadenza tiegħu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-eżistenza tad-drittijiet ta’ l-użu li jistgħu jaffettwaw lil terzi persuni, huwa 
neċessarju li jkun hemm żmien suffiċjenti biex jittieħdu l-miżuri regolatorji neċessarji.

Emenda 390
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi 
ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew 
fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib 
ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, 
applikazzjoni għal reviżjoni tista' ssir biss 
fir-rigward tal-parti tal-frekwenzi tar-
radju li hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak 
il-għan. Il-parti tal-frekwenzi tar-radju li 
ma tibqax meħtieġa għall-ksib ta' dak il-
għan minħabba l-applikazzjoni ta' l-
Artikolu 9(3) u (4) għandha tkun soġġetta 

2. Dan l-artikolu ma japplikax għal 
restrizzjonijiet introdotti mill-Istati 
Membri sabiex jippromwovu l-għanijiet 
tal-politika kulturali u tal-midja, per 
eżempju d-diversità kulturali u lingwistika 
u l-pluraliżmu tal-midja.
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għal proċedura ġdida ta' assenjazzjoni, 
skond l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva ta' l-
Awtorizzazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-Istati Membri huma responsabbli sabiex jiddefinixxu l-iskop, in-natura u t-tul 
ta’ żmien tar-restrizzjonijiet fuq il-prinċipji tan-newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz bil-
għan li jkunu promossi l-għanijiet tal-politika kulturali u dwar il-midja, il-proċedura ta’ 
reviżjoni msemmija fl-Artikolu 9 ma tkunx adatta f’ċirkostanzi bħal dawn. Barra minn hekk, 
il-paragrafu 2 iħawwad żewġ punti differenti: ir-reviżjoni tar-restrizzjonijiet u r-reviżjoni tad-
drittijiet ta’ l-utent bħala tali, it-tieni punt huwa kopert mill-Artikolu 5(2) tad-Direttiva dwar
l-Awtorizzazzjoni.

Emenda 391
Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi 
ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew 
fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib 
ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, 
applikazzjoni għal reviżjoni tista' ssir biss 
fir-rigward tal-parti tal-frekwenzi tar-radju 
li hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak il-għan. 
Il-parti tal-frekwenzi tar-radju li ma tibqax
meħtieġa għall-ksib ta' dak il-għan 
minħabba l-applikazzjoni ta' l-
Artikolu 9(3) u (4) għandha tkun soġġetta 
għal proċedura ġdida ta' assenjazzjoni, 
skond l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva ta' l-
Awtorizzazzjoni.

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi 
ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew 
fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib 
ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, li 
jinkludi l-għoti ta’ servizz tar-radju jew 
tax-xandir,  id-dritt għall-użu ta’ parti tal-
frekwenzi tar-radju li hija allokata għall-
ksib ta’ dak il-għan  għandu jibqa’ mhux 
mibdul sa l-iskadenza tiegħu. Il-parti tal-
frekwenzi tar-radju li tista’ ma tibqax
meħtieġa għall-ksib ta' dak il-għan 
għandha tkun soġġetta għall-proċedura 
ta’ assenjazzjoni ġdida skond l-
Artikolu 9(3) u (4) ta’ din id-Direttiva u l-
Artikolu 7(2) tad-Direttiva ta' l-
Awtorizzazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-operaturi tar-radju u tax-xandir għandhom ikunu jistgħu jkomplu jipprovdu s-servizzi 
tagħhom u anke jiżviluppawhom aktar wara l-bidla diġitali.

Emenda 392
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi fil-
paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew fuq it-
televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib ta’ għan 
speċifiku ta’ interess ġenerali, applikazzjoni 
għal reviżjoni tista' ssir biss fir-rigward tal-
parti tal-frekwenzi tar-radju li hija meħtieġa 
għall-ksib ta’ dak il-għan. Il-parti tal-
frekwenzi tar-radju li ma tibqax meħtieġa
għall-ksib ta' dak il-għan minħabba l-
applikazzjoni ta' l-Artikolu 9(3) u (4)
għandha tkun soġġetta għal proċedura ġdida 
ta' assenjazzjoni, skond l-Artikolu 7(2) tad-
Direttiva ta' l-Awtorizzazzjoni.

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi fil-
paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew fuq it-
televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib ta’ għan 
speċifiku ta’ interess ġenerali, inkluż l-għoti
ta’ servizzi ta’ xandir, id-dritt biex isir użu 
minn parti tal-frekwenzi tar-radju li hija 
meħtieġa għall-ksib ta’ dak il-għan għandu 
jibqa’ mhux mibdul sa l-iskadenza tiegħu. 
Il-parti tal-frekwenzi tar-radju li l-użu tagħha 
jmur ’l hinn mill-ksib ta' dak il-għan 
għandha tkun soġġetta għal proċedura ġdida 
ta' assenjazzjoni, skond l-Artikolu 9(3) u (4) 
ta’ din id-Direttiva u l-Artikolu 7(2) tad-
Direttiva 2002/20/KE (id-Direttiva ta' l-
Awtorizzazzjoni).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tax-xandir għandhom ikunu jistgħu jkomplu jipprovdu s-servizzi tax-xandir 
tagħhom u wkoll jiżviluppawhom aktar (jiġifieri HDTV) wara l-bidla diġitali. Il-parti tad-
dividend diġitali li mhux se tintuża għal għanijiet ta’ xandir għandha terġa’ tkun assenjata 
għal għanijiet oħra skond ir-regoli l-ġodda.
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Emenda 393
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi 
ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew 
fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib 
ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, 
applikazzjoni għal reviżjoni tista' ssir biss 
fir-rigward tal-parti tal-frekwenzi tar-radju 
li hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak il-għan. 
Il-parti tal-frekwenzi tar-radju li ma tibqax 
meħtieġa għall-ksib ta' dak il-għan
minħabba l-applikazzjoni ta' l-
Artikolu 9(3) u (4) għandha tkun soġġetta 
għal proċedura ġdida ta' assenjazzjoni, 
skond l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva ta' l-
Awtorizzazzjoni.

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi 
ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew 
fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib 
ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, id-
dritt li juża l-parti tal-frekwenzi tar-radju li 
hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak il-għan
għandu jibqa’ mhux mibdul sa l-
iskadenza tiegħu. Il-parti tal-frekwenzi tar-
radju li ma tibqax meħtieġa għall-ksib ta' 
dak il-għan għandha tkun soġġetta għal 
proċedura ġdida ta' assenjazzjoni, skond
Artikolu 9(3) u (4) ta’ din id-Direttiva u l-
Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2002/20/KE 
(id-Direttiva ta' l-Awtorizzazzjoni).

Or. en

Emenda 394
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi fil-
paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew fuq it-
televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib ta’ 
għan speċifiku ta’ interess ġenerali, 
applikazzjoni għal reviżjoni tista' ssir biss 
fir-rigward tal-parti tal-frekwenzi tar-radju li 

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi fil-
paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew fuq it-
televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib ta’ 
għan speċifiku ta’ interess ġenerali, 
applikazzjoni għal reviżjoni tista' ssir biss 
fir-rigward tal-parti tal-frekwenzi tar-radju li 
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hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak il-għan. Il-
parti tal-frekwenzi tar-radju li ma tibqax 
meħtieġa għall-ksib ta' dak il-għan 
minħabba l-applikazzjoni ta' l-
Artikolu 9(3) u (4) għandha tkun soġġetta 
għal proċedura ġdida ta' assenjazzjoni, 
skond l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva ta' l-
Awtorizzazzjoni.

hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak il-għan. Il-
parti tal-frekwenzi tar-radju li ma tibqax 
meħtieġa għall-ksib ta' dak il-għan għandha 
tkun soġġetta għal proċedura ġdida ta' 
assenjazzjoni, skond l-Artikolu 9(3) u (4) 
ta’ din id-Direttiva u l-Artikolu 7(2) tad-
Direttiva 2002/20/KE (id-Direttiva ta' l-
Awtorizzazzjoni). L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-pre-kondizzjonijiet 
kollha neċessarji għall-ilħuq rapidu ta’ l-
għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(7) 
jintlaħqu, u li l-iskeda ta’ żmien 
imsemmija f’dan il-paragrafu tkun 
rispettata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test addizzjonali jiżgura li l-emenda ta’ hawn fuq hija konsistenti mat-test ta’ emenda 
għall-Artikolu 9, paragrafu 7.

Emenda 395
Werner Langen

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi fil-
paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew fuq it-
televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib ta’ għan 
speċifiku ta’ interess ġenerali, applikazzjoni 
għal reviżjoni tista' ssir biss fir-rigward tal-
parti tal-frekwenzi tar-radju li hija meħtieġa 
għall-ksib ta’ dak il-għan. Il-parti tal-
frekwenzi tar-radju li ma tibqax meħtieġa 
għall-ksib ta' dak il-għan minħabba l-
applikazzjoni ta' l-Artikolu 9(3) u (4) 
għandha tkun soġġetta għal proċedura ġdida 
ta' assenjazzjoni, skond l-Artikolu 7(2) tad-

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi fil-
paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew fuq it-
televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib ta’ għan 
speċifiku ta’ interess ġenerali, applikazzjoni 
għal reviżjoni tista' ssir biss fir-rigward tal-
parti tal-frekwenzi tar-radju li hija meħtieġa 
għall-ksib ta’ dak il-għan. Il-parti tal-
frekwenzi tar-radju li ma tibqax meħtieġa 
għall-ksib ta' dak il-għan minħabba l-
applikazzjoni ta' l-Artikolu 9(3) u (4) 
għandha tkun soġġetta għal proċedura ġdida 
ta' assenjazzjoni, skond l-Artikolu 7(2) tad-
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Direttiva ta' l-Awtorizzazzjoni. Direttiva ta' l-Awtorizzazzjoni. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
kondizzjonijiet kollha neċessarji għall-ilħuq
rapidu ta’ l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 9, 
paragrafu 7, jintlaħqu u li l-iskeda ta’ żmien 
imsemmija fl-Artikolu 9, paragrafu 7, tkun 
rispettata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex ikun żgurat il-ksib ta’ l-għanijiet ta’ l-iżvilupp tas-servizzi 
tal-broadband mobbli u li l-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika ma tkunx 
imdewma.

Emenda 396
Gianni De Michelis

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi 
ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew 
fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib 
ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, 
applikazzjoni għal reviżjoni tista' ssir biss 
fir-rigward tal-parti tal-frekwenzi tar-radju 
li hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak il-għan. 
Il-parti tal-frekwenzi tar-radju li ma tibqax 
meħtieġa għall-ksib ta' dak il-għan 
minħabba l-applikazzjoni ta' l-
Artikolu 9(3) u (4) għandha tkun soġġetta 
għal proċedura ġdida ta' assenjazzjoni, 
skond l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva ta' l-
Awtorizzazzjoni.

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi 
ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew 
fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib 
ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, u 
ma jkunx ġie akkwistat b’mod 
kummerċjali, applikazzjoni għal reviżjoni 
tista' ssir biss fir-rigward tal-parti tal-
frekwenzi tar-radju li hija meħtieġa għall-
ksib ta’ dak il-għan. Il-parti tal-frekwenzi 
tar-radju li ma tibqax meħtieġa għall-ksib 
ta' dak il-għan minħabba l-applikazzjoni ta' 
l-Artikolu 9(3) u (4) għandha tkun soġġetta 
għal proċedura ġdida ta' assenjazzjoni, 
skond l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva ta' l-
Awtorizzazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Emenda 397
Paul Rübig

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-perjodu ta’ ħames snin imsemmi 
fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li l-Artikolu 9(3) u (4) japplikaw 
għal kull assenjazzjoni u allokazzjoni ta' 
frekwenzi tar-radju li fadal, li kienu jeżistu 
fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

3. Wara l-perjodu ta’ sena imsemmi fil-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li l-Artikolu 9(3) u (4) japplikaw 
għal kull assenjazzjoni u allokazzjoni ta' 
frekwenzi tar-radju li fadal, li kienu jeżistu 
fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fl-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa 
biex jiggarantixxu l-kompetizzjoni ġusta.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu mhuwiex neċessarju, il-miżuri biex jinkoraġġixxu kompetizzjoni ġusta huma
wieħed mill-għanijiet elenkati fl-Artikolu 8.

Emenda 399
Gianni De Michelis

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fl-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa biex jiggarantixxu l-kompetizzjoni 
ġusta.

4. Fl-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa biex jiggarantixxu l-kompetizzjoni 
ġusta, jiżguraw li l-investimenti li saru 
mill-parteċipanti tas-suq għall-akkwist 
tal-frekwenzi tar-radju jiġu kkunsidrati 
b’mod sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
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and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Emenda 400
Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Id-definizzjoni ta’ l-iskop, in-natura u 
t-tul ta’ żmien tal-miżuri maħsuba għall-
promozzjoni ta’ l-għanijiet tal-politika 
kulturali u tal-midja bħad-diversità 
kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-
midja għandha taqa’ fi ħdan il-
kompetenza ta’ l-Istati Membri skond il-
liġi nazzjonali tagħhom stess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tiżgura l-koerenza fil-vokabularju minħabba li l-Artikolu 9.4 jirreferi għal “miżuri” u mhux
għal “restrizzjonijiet”

Emenda 401
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 

1. Fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-impriżi jkunu jistgħu 
jittrasferixxu jew jikru lil impriżi oħra d-
drittijiet individwali għall-użu ta’ 
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implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c 
mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali.

frekwenzi tar-radju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tat-trasferabilità tad-drittijiet individwali għall-użu hija importanti imma ma 
teħtieġx assenjazzjoni ta’ meded ta’ frekwenzi speċifiċ fil-livell Ewropew jew armonizzazzjoni 
tal-kondizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ trasferiment. Barra minn hekk huwa kruċjali li 
jinkiseb kunsens minn qabel minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru għal kwalunkwe 
trasferiment.

Emenda 402
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c 
mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c, 
sakemm trasferiment jew kera bħal dan 
ikun skond il-proċeduri nazzjonali u ma
jirriżultax f’bidla jew fis-servizz ipprovdut 
fuq dik il-medda tal-frekwenza tar-radju 
jew fl-obbligi marbuta mad-drittijiet 
għall-użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċjabilità m’għandhiex twassal għal żbilanċi fid-diversità tas-servizzi jew ta’ l-
ispekulazzjoni, u għandha tkopri wkoll każijiet fejn l-użu ta’ l-ispettru jista’ jkun bla ħlas
imma marbut ma’ obbligi. Barra minn hekk, il-proċeduri nazzjonali m’għandhomx ikunu 
injorati, minħabba li l-ġestjoni ta’ l-ispettru tibqa’ kompetenza nazzjonali.
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Emenda 403
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c 
mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c, 
sakemm trasferiment jew kera bħal dan 
ikun skond il-proċeduri nazzjonali u ma 
jirriżultax f’bidla fis-servizz identifikat fit-
tabelli ta’ allokazzjoni tal-frekwenzi 
nazzjonali u fir-Regolamenti tar-Radju ta’ 
l-ITU għal dik il-medda ta’ frekwenza tar-
radju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni effiċjenti ta’ l-ispettru hija r-responsabilità ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali 
(Artikolu 9.1). Meta t-trasferiment jew il-kera tad-drittijiet iwasslu għal ‘bidla fl-użu’ 
(jiġifieri bidla fit-teknoloġija, b’karatteristiċi/modi differenti), dan probabbli li jgħolli b’mod 
sinifikanti r-riskji ta’ interferenza li tagħmel il-ħsara, għad-detriment ta’ l-utenti ta’ l-ispettru 
u fl-aħħar mill-aħħar ta’ l-utenti aħħarin.

Emenda 404
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c 
mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c, 
sakemm tali trasferiment jew kera jkun
skond il-proċeduri nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjoni tan-negozju fuq fornituri ta’ l-istess servizz idgħajjef il-benefiċċji tan-negozju u 
jgerfex l-intenzjoni ġenerali tar-riformi ta’ l-ispettru.

Emenda 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c 
mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c u 
skond il-proċeduri statutarji nazzjonali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-trasferiment tad-dritt għandu jitwettaq skond il-proċeduri statutarji nazzjonali. Ftehim 
minn qabel jista’ jkun neċessarju biex ikun evitat li l-frekwenzi jittieħdu minn ċerti 
parteċipanti tas-suq.
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Emenda 406
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c 
mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c, 
sakemm trasferiment jew kera bħal din 
ikunu skond il-proċeduri nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmel bidla żgħira f’emenda 30 tar-Rapporteur. In-newtralità tas-servizz hija 
importanti sakemm tibqa’ fi ħdan l-għanijiet tal-politika pubblika ta’ l-Istati Membri. In-
newtralità tas-servizz u n-negozjar ta’ l-ispettru m’għandhomx ikunu pprojbiti b’mod 
definittiv.

Emenda 407
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c, 



AM\725138MT.doc 69/105 PE407.631v01-00

MT

mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali.

sakemm trasferiment jew kera bħal din 
ikunu skond il-proċeduri nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.

Emenda 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c 
mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c 
skond il-proċeduri nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba s-sensibilità tas-settur tat-telekomunkazzjoni l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ifasslu l-qafas għat-trasferiment.
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Emenda 409
Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c 
mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c bil-
kunsens minn qabel ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali.

Or. en

Emenda 410
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c 
mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c.

Or. en
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Emenda 411
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – point 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’meded oħra, l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jipprovdu biex l-impriżi 
jittrasferixxu jew jikru d-drittijiet 
individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-
radju lil impriżi oħra.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tat-trasferibilità tad-drittijiet individwali ta’ l-użu hija importanti imma ma 
teħtieġx assenjazzjoni ta’ meded ta’ frekwenzi speċifiċi fuq livell Ewropew jew 
armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet fir-rigward ta’ trasferiment. Barra minn hekk huwa 
kruċjali li jinkiseb kunsens minn qabel minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru għal 
kwalunkwe trasferiment. L-awtorità kompetenti fi kwistjonijiet ta’ l-ispettru mhux dejjem hija 
l-istess awtorità bħall-awtorità regolatorja nazzjonali kif definita mid-Direttiva Kwadru.

Emenda 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’meded oħra, l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jipprovdu biex l-impriżi 
jittrasferixxu jew jikru d-drittijiet 
individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-
radju lil impriżi oħra.

F’meded oħra, l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jipprovdu biex l-impriżi 
jittrasferixxu jew jikru d-drittijiet 
individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-
radju lil impriżi oħra, skond il-proċeduri 
statutorji nazzjonali.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

It-trasferiment tad-dritt għandu jsir skond il-proċeduri statutorji nazzjonali. Ftehim minn 
qabel jista’ jkun neċessarju biex ikun evitat li l-frekwenzi jittieħdu minn ċerti parteċipanti tas-
suq.

Emenda 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’meded oħra, l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jipprovdu biex l-impriżi 
jittrasferixxu jew jikru d-drittijiet 
individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-
radju lil impriżi oħra.

F’meded oħra, l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jipprovdu biex l-impriżi 
jittrasferixxu jew jikru d-drittijiet 
individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-
radju lil impriżi oħra skond il-proċeduri 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba s-sensibilità tas-settur tat-telekomunikazzjoni, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ifasslu l-qafas għat-trasferiment.

Emenda 414
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’meded oħra, l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jipprovdu biex l-impriżi 

F’meded oħra, l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu biex l-impriżi jittrasferixxu jew 
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jittrasferixxu jew jikru d-drittijiet 
individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-
radju lil impriżi oħra.

jikru d-drittijiet individwali għall-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil impriżi oħra skond 
il-proċeduri nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni effiċjenti ta’ l-ispettru hija r-responsabilità ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali 
(Artikolu 9.1). Meta t-trasferiment jew il-kiri ta’ drittijiet iwassal għal ‘bidla fl-użu’ (jiġifieri 
bidla fit-teknoloġija, b’karatteristiċi/modi differenti), dan probabbli li jgħolli b’mod sinifkanti 
r-riskji ta’ interferenza li tagħmel il-ħsara, għad-detriment ta’ l-utenti ta’ l-isepttru u fl-aħħar 
mill-aħħar għall-utenti finali.

Emenda 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Madankollu, fejn trasferiment jew kiri 
bħal dan jinvolvi frekwenzi li kienu saru 
disponibbli fuq il-bażi ta’ restrizzjoni biex 
ikun żgurat is-sodisfazzjoni ta’ għan ta’ 
interess ġenerali kif stabbilit fl-Artikolu 
9(4), għandu jkun meħtieġ il-kunsens 
minn qabel ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali. Fejn applikabbli, l-Istati 
Membri jistgħu jeħtieġu awtorizzazzjoni 
jew opinjoni mill-awtorità nazzjonali 
responsabbli mis-servizzi awdjoviżivi tal-
midja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kompetenza ta’ l-Istati Membri biex jintroduċu restrizzjonijiet speċifiċi għan-
newtralità tas-servizz, hija konsegwenza loġika li jkunu introdotti xi limitazzjonijiet għat-
trasferiment ta’ dawk il-frekwenzi jew għall-“kummerċjalizzazzjoni ta’ l-ispettru”. Dan huwa 
partikolarment ovvju  fil-każ ta’ restrizzjonijiet ibbażati fuq politika kulturali u tal-midja. Jekk 
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il-kummerċjalizzazzjoni ta’ l-ispettri jitħalla xorta waħda f’dan il-qasam, l-Istati Membri 
għandhom iżommu s-setgħa biex jimplimentaw salvgwardji xierqa biex jiżguraw li l-għanijiet 
tal-politika awdjoviżiva tagħhom ma jkunux ipperikolati.

Emenda 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-frekwenzi tar-radju li kienu 
attribwiti mingħajr ħlas lil dawk involuti 
ma jistgħux jiġu trasferiti kontra ħlas.
Jekk il-frekwenzi tar-radju ġew attribwiti 
għas-sodisfazzjon ta’ obbligu ta’ interess 
ġeneral, it-trasferiment ta’ dawk il-
frekwenzi għandu jinvolvi t-trasferiment 
ta’ dak l-obbligu għal dawk involuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun inaċċettabbli li dawk involuti, li kisbu l-frekwenzi mingħajr ħlas jiksbu dħul meta jbigħu 
dawn il-frekwenzi. L-obbligi kollha marbuta mal-frekwenzi għandhom ikunu trasferiti 
magħhom.

Emenda 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
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tkun innotifikata lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali responsabbli għall-assenjazzjoni 
ta’ l-ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. 
Meta l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie 
armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni tad-
Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew ta’ 
miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment 
bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-
użu armonizzat.

tkun innotifikata lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali responsabbli għall-assenjazzjoni 
ta’ l-ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. 
Meta kondizzjonijiet speċifiċi għall-użu 
tal-frekwenza tar-radju jkunu ġew 
stabbiliti fuq livell nazzjonali jew jkunu
ġew armonizzati permezz ta’ l-
applikazzjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru 
tar-Radju jew ta’ miżuri oħra tal-
Komunità, kull trasferiment bħal dan 
għandu jkun konformi mal-kondizzjonijiet 
mniżżla għal dan l-użu armonizzat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-trasferimenti għandhom fi kwalunkwe każ jikkonformaw mal-kondizzjonijiet stabbiliti qabel 
fuq livell nazzjonali u dak Komunitarju.

Emenda 418
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
tkun innotifikata lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali responsabbli għall-assenjazzjoni 
ta’ l-ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. 
Meta l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie 
armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni tad-
Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew ta’ 
miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment 
bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-
użu armonizzat.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriża li tittrasferixxi d-drittijiet għall-użu 
ta’ frekwenzi tar-radju tkun innotifikata 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
responsabbli għall-assenjazzjoni ta’ l-
ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. Meta 
l-kondizzjonijiet speċifiċi għall-użu ta’ 
frekwenza tar-radju jkunu ġew stabbiliti 
fuq livell nazzjonali jew ikunu ġew
armonizzati permezz ta’ l-applikazzjoni 
tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew 
ta’ miżuri oħra tal-Komunità, kull 
trasferiment bħal dan għandu jkun 
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konformi ma’ dan l-użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni effiċjenti ta’ l-ispettru hija r-responsabilità ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali 
(Artikolu 9.1). Meta t-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet iwassal għal ‘bidla fl-użu’ (jiġifieri 
bidla fit-teknoloġija, b’karatteristiċi/modi differenti), dan probabbli li jgħolli b’mod 
sinifikanti r-riskji ta’ interferenza li tagħmel il-ħsara, għad-detriment ta’ l-utenti ta’ l-ispettru 
u fl-aħħar mill-aħħar ta’ l-utenti finali.

Amendment 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
tkun innotifikata lill-awtorità regolatorja
nazzjonali responsabbli għall-assenjazzjoni 
ta’ l-ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. 
Meta l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie 
armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni tad-
Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew ta’ 
miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment 
bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-
użu armonizzat.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju,
kif ukoll it-trasferiment effettiv tagħhom,
ikunu nnotifikati lill-awtorità kompetenti
nazzjonali responsabbli għall-assenjazzjoni 
ta’ l-ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. 
Meta l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie 
armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni tad-
Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew ta’ 
miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment 
bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-
użu armonizzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti mhux dejjem hija l-istess awtorità bħall-awtorità regolatorja
nazzjonali kif definit fid-Direttiva Kwadru.
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Emenda 420
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
tkun innotifikata lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali responsabbli għall-assenjazzjoni 
ta’ l-ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. 
Meta l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie 
armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni tad-
Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew ta’ 
miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment 
bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-
użu armonizzat.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriża tittrasferixxi d-drittijiet għall-użu 
ta’ frekwenzi tar-radju tkun innotifikata 
lill-awtorità kompetenti responsabbli għall-
assenjazzjoni ta’ l-ispettru tar-radju u tkun 
ippubblikata. Meta l-użu tal-frekwenza tar-
radju jkun ġie armonizzat permezz ta’ l-
applikazzjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru 
tar-Radju jew ta’ miżuri oħra tal-
Komunità, kull trasferiment bħal dan 
għandu jkun konformi ma’ dan l-użu 
armonizzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa t-trasferiment attwali, iktar milli l-intenzjoni li jeħtieġ ikun reġistrat. Ir-reġistrazzjoni 
ta’ l-intenzjonijiet għandha r-riskju li twassal għal regolamentazzjoni żejda u burokrazija bla 
bżonn. Id-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju tipprovdi l-bażi għal xogħol importanti u li 
jiffunzjona sewwa, bħal per eżempju mill-Kumitat għall-Ispettru tar-Radju.

Emenda 421
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
tkun innotifikata lill-awtorità regolatorja 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriża tittrasferixxi d-drittijiet għall-użu 
ta’ frekwenzi tar-radju tkun innotifikata 
lill-awtorità kompetenti responsabbli għall-
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nazzjonali responsabbli għall-assenjazzjoni 
ta’ l-ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. 
Meta l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie 
armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni tad-
Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew ta’ 
miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment 
bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-
użu armonizzat.

assenjazzjoni ta’ l-ispettru tar-radju u tkun 
ippubblikata. Meta l-użu tal-frekwenza tar-
radju jkun ġie armonizzat permezz ta’ l-
applikazzjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru 
tar-Radju jew ta’ miżuri oħra tal-
Komunità, kull trasferiment bħal dan 
għandu jkun konformi ma’ dan l-użu 
armonizzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hijiex l-intenzjoni iżda t-trasferiment attwali li jeħtieġ li jkun irreġistrat. Ir-reġistrazzjoni 
ta’ l-intenzjonijiet toħloq riskju ċar ta’ regolamentazzjoni żejda u burokrazija mhux 
neċessarja. Id-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju tipprovdi bażi għal xogħol importanti u li 
jiffunzjona sewwa, bħal per eżempju mill-Kumitat għall-Ispettru tar-Radju.

Emenda 422
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
tkun innotifikata lill-awtorità regolatorja
nazzjonali responsabbli għall-assenjazzjoni 
ta’ l-ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. 
Meta l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie 
armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni tad-
Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew ta’ 
miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment 
bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-
użu armonizzat.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
tkun innotifikata lill-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-assenjazzjoni ta’ l-
ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. Meta 
l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie 
armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni tad-
Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju jew ta’ 
miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment 
bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-
użu armonizzat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tat-trasferibilità tad-drittijiet individwali ta’ l-użu hija importanti imma ma 
teħtieġx assenjazzjoni ta’ meded ta’ frekwenzi speċifiċi fuq livell Ewropew jew 
armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet fir-rigward ta’ trasferiment. Huwa wkoll kruċjali li 
jinkiseb kunsens minn qabel minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru għal kwalunkwe 
trasferiment. L-awtorità kompetenti fi kwistjonijiet ta’ l-ispettru mhux dejjem tkun l-istess 
awtorità bħall-awtorità regolatorja nazzjonali kif definita fid-Direttiva Kwadru.

Emenda 423
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9ċ imħassar
Miżuri ta' armonizzazzjoni tal-ġestjoni 

tal-frekwenzi tar-radju
Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni 
xierqa biex:
a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi; 
b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet 
marbuta ma’ dawn id-drittijiet u l-
kundizzjonijiet, proċeduri, limiti, 
restrizzjonijiet, regoli ta’ rtirar u 
tranżizzjoni li jkun japplikaw għal dawn 
it-trasferimenti jew kirjiet;
c) ikunu armonizzati l-miżuri speċifiċi 
biex tkun żgurata l-kompetizzjoni ġusta 
meta jkunu ttrasferiti d-drittijiet 
individwali;
d) toħloq eċċezzjoni għall-prinċipju tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz, kif 
ukoll tarmonizza l-ambitu u n-natura ta’ 
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kwalunkwe eċċezzjoni għal dawn il-
prinċipji skond l-Artikolu 9(3) u (4) għajr 
dawk immirati biex jiżguraw il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.
Dawn il-miżuri, 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). Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
Awtorità skond l-Artikolu 10 tar-
Regolament Nru […/KE].

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni li l-linji gwida jkunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju tillimita b’mod sinifikanti d-drittijiet tal-Parlament Ewropew u għalhekk għandha 
tiġi rifjutata.

Emenda 424
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9ċ imħassar
Miżuri ta' armonizzazzjoni tal-ġestjoni 

tal-frekwenzi tar-radju
Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni 
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xierqa biex:
(a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi; 
(b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet 
marbuta ma’ dawn id-drittijiet u l-
kundizzjonijiet, proċeduri, limiti, 
restrizzjonijiet, regoli ta’ rtirar u 
tranżizzjoni li jkun japplikaw għal dawn 
it-trasferimenti jew kirjiet;
(c) ikunu armonizzati l-miżuri speċifiċi 
biex tkun żgurata l-kompetizzjoni ġusta 
meta jkunu ttrasferiti d-drittijiet 
individwali;
(d) toħloq eċċezzjoni għall-prinċipju tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz, kif 
ukoll tarmonizza l-ambitu u n-natura ta’ 
kwalunkwe eċċezzjoni għal dawn il-
prinċipji skond l-Artikolu 9(3) u (4) għajr 
dawk immirati biex jiżguraw il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.
Dawn il-miżuri, 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). Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
Awtorità skond l-Artikolu 10 tar-
Regolament Nru […/KE].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni attwali jistgħu jitjiebu, mhux ċert jekk l-Ewropa 
għandha problemi ta’ armonizzazzjoni jew ta’ koordinament tal-qies u tan-natura li 
jiġġustifikaw bidla radikali fl-istruttura istituzzjonali.
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Emenda 425
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – formolazzjoni introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni 
xierqa biex:

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, u skond l-Artikolu 9d u d-
Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju, il-
Kummissjoni tista' tadotta l-miżuri ta’ 
implimentazzjoni xierqa biex:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonijiet skond liema l-ispettru tar-radju jista’ jkun trasferit jew mikri fuq livell 
nazzjonali għandhom jitħallew għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, li fl-aħħar mill-aħħar 
huma responsabbli għall-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru.

Emenda 426
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – formolazzjoni introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni 
xierqa biex:

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern u mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 8a, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' tieħu
miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni xierqa 
biex:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza legali għandha tkun żgurata ma’ l-Artikolu 8a (ġdid) u mad-definizzjoni tan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija fl-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li l-konsistenza legali tkun żgurata mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
(676/2002/KE), b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-artikolu li jikkonċerna l-miżuri 
ta’ l-implimentazzjoni teknika u l-miżuri ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali (ġdid (d) li 
jikkorrispondi ma’ Artikolu 1 para. 4 tad-deċiżjoni dwar l-Ispettru). Kwalunkwe deċiżjoni 
armonizzata fuq aktar eċċezzjonijiet tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija ma 
tikkostitwix element essenzjali ta’ din id-Direttiva u m’għandhiex tkun soġġetta għal emenda 
leġiżlattiva.

Emenda 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – formolazzjoni introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni 
xierqa biex:

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern u mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 8a, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' tieħu
l-miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni 
xierqa biex:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza legali għandha tkun żgurata ma’ l-Artikolu 8a (ġdid) u mad-definizzjoni tan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija fl-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk,
jeħtieġ li l-konsistenza legali tkun żgurata mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
(676/2002/KE), b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-artikolu li jikkonċerna l-miżuri 
ta’ l-implimentazzjoni teknika u l-miżuri ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali (ġdid (d) li 
jikkorrispondi ma’ Artikolu 1 para. 4 tad-deċiżjoni dwar l-Ispettru). Kwalunkwe deċiżjoni 
armonizzata fuq aktar eċċezzjonijiet tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija ma 
tikkostitwix element essenzjali ta’ din id-Direttiva u m’għandhiex tkun soġġetta għal emenda 
leġiżlattiva.
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Emenda 428
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – formolazzjoni introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni 
xierqa biex:

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern u mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 8a, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' 
tadotta l-miżuri tekniċi  ta’ 
implimentazzjoni xierqa biex:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-poteri implimentattivi tal-Kummissjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-
Radju fi ħdan id-Direttiva Kwadru għandu jsir flimkien ma’ l-inklużjoni fid-Direttiva ta’ 
klawsola ekwivalenti għall-Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju. Minħabba l-
kompetenza ta’ l-Istati Membri għall-politika kulturali u tal-midja, il-Kummissjoni 
m’għandhiex tidentifika meded tax-xandir bħala meded li għalihom id-drittijiet ta’ l-użu 
jistgħu jkunu trasferiti jew mikrija. Skond l-Artikolu 9b, it-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet 
individwali huwa soġġett għal proċeduri nazzjonali u għalhekk, il-Kummissjoni m’għandhiex
tarmonizza dawn il-proċeduri.

Emenda 429
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1– punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – formolazzjoni introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni 
xierqa biex:

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern u mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 8a, għall-ilħuq tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' tieħu 
l-miżuri tekniċi ta’ implimentazzjoni 
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xierqa biex:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza legali għandha tkun żgurata ma’ l-Artikolu 8a (ġdid) u mad-definizzjoni tan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija fl-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li l-konsistenza legali tkun żgurata mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
(676/2002/KE), b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-artikolu li jikkonċerna l-miżuri 
ta’ l-implimentazzjoni teknika u l-miżuri ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali. Kwalunkwe 
deċiżjoni armonizzata fuq aktar eċċezzjonijiet tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija ma 
tikkostitwix element essenzjali ta’ din id-Direttiva u m’għandhiex tkun soġġetta għal emenda 
leġiżlattiva.

Emenda 430
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – formolazzjoni introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' 
tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni 
xierqa biex:

Sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq intern, u mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 8a, fl-osservanza tal-prinċipji ta’ 
dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' 
tadotta l-miżuri tekniċi ta’ 
implimentazzjoni xierqa biex:

Or. en

Justification

L-inklużjoni tal-poteri implimentattivi tal-Kummissjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-
Radju fi ħdan id-Direttiva Kwadru għandu jsir flimkien ma’ l-inklużjoni fid-Direttiva ta’ 
klawsola ekwivalenti għall-Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju. Minħabba l-
kompetenza ta’ l-Istati Membri għall-politika kulturali u tal-midja, il-Kummissjoni 
m’għandhiex tidentifika meded tax-xandir bħala meded li għalihom id-drittijiet ta’ l-użu 
jistgħu jkunu trasferiti jew mikrija. Skond l-Artikolu 9b, it-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet 
individwali huwa soġġett għal proċeduri nazzjonali u għalhekk, il-Kummissjoni m’għandhiex 
tarmonizza dawn il-proċeduri.
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Emenda 431
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Directive 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) tarmonizza r-regoli dwar id-
disponibilità u l-użu effiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju skond il-proċedura 
stabbilita fl-Anness IIa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-poteri implimentattivi tal-Kummissjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-
Radju fi ħdan id-Direttiva Kwadru għandu jsir flimkien ma’ l-inklużjoni fid-Direttiva ta’ 
klawsola ekwivalenti għall-Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju. Minħabba l-
kompetenza ta’ l-Istati Membri għall-politika kulturali u tal-midja, il-Kummissjoni 
m’għandhiex tidentifika meded tax-xandir bħala meded li għalihom id-drittijiet ta’ l-użu 
jistgħu jkunu trasferiti jew mikrija. Skond l-Artikolu 9b, it-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet 
individwali huwa soġġett għal proċeduri nazzjonali u għalhekk, il-Kummissjoni m’għandhiex 
tarmonizza dawn il-proċeduri.

Emenda 432
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) ikunu armonizzati r-regoli dwar id-
disponibilità u l-użu effiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju skond il-proċedura 
stabbilita fl-Anness IIa;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-poteri implimentattivi tal-Kummissjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-
Radju fi ħdan id-Direttiva Kwadru għandu jsir flimkien ma’ l-inklużjoni fid-Direttiva ta’ 
klawsola ekwivalenti għall-Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju. Minħabba l-
kompetenza ta’ l-Istati Membri għall-politika kulturali u tal-midja, il-Kummissjoni 
m’għandhiex tidentifika meded tax-xandir bħala meded li għalihom id-drittijiet ta’ l-użu 
jistgħu jkunu trasferiti jew mikrija. Skond l-Artikolu 9b, it-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet 
individwali huwa soġġett għal proċeduri nazzjonali u għalhekk, il-Kummissjoni m’għandhiex 
tarmonizza dawn il-proċeduri.

Emenda 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) ikunu armonizzati r-regoli dwar id-
disponibilità u l-użu effiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju skond l-Artikolu 9;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza legali għandha tkun żgurata ma’ l-Artikolu 8a (ġdid) u mad-definizzjoni tan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija fl-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li l-konsistenza legali tkun żgurata mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
(676/2002/KE), b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-artikolu li jikkonċerna l-miżuri 
ta’ l-implimentazzjoni teknika u l-miżuri ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali (ġdid (d) li 
jikkorrispondi ma’ Artikolu 1 para. 4 tad-deċiżjoni dwar l-Ispettru). Kwalunkwe deċiżjoni 
armonizzata fuq aktar eċċezzjonijiet tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija ma 
tikkostitwix element essenzjali ta’ din id-Direttiva u m’għandhiex tkun soġġetta għal emenda 
leġiżlattiva.
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Emenda 434
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) ikunu armonizzati r-regoli dwar id-
disponibilità u l-użu effiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju skond l-Artikolu 9;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza legali għandha tkun żgurata ma’ l-Artikolu 8a (ġdid) u mad-definizzjoni tan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija fl-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li l-konsistenza legali tkun żgurata mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
(676/2002/KE), b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-artikolu li jikkonċerna l-miżuri 
ta’ l-implimentazzjoni teknika u l-miżuri ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali. Kwalunkwe 
deċiżjoni armonizzata fuq aktar eċċezzjonijiet tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija ma 
tikkostitwix element essenzjali ta’ din id-Direttiva u m’għandhiex tkun soġġetta għal emenda 
leġiżlattiva.

Emenda 435
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) ikunu armonizzati r-regoli dwar id-
disponibilità u l-użu effiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju skond l-Artikolu 9;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza legali għandha tkun żgurata ma’ l-Artikolu 8a (ġdid) u mad-definizzjoni tan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija fl-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li l-konsistenza legali tkun żgurata mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
(676/2002/KE), b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-artikolu li jikkonċerna l-miżuri 
ta’ l-implimentazzjoni teknika u l-miżuri ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali (ġdid (d) li 
jikkorrispondi ma’ Artikolu 1 para. 4 tad-deċiżjoni dwar l-Ispettru). Kwalunkwe deċiżjoni 
armonizzata fuq aktar eċċezzjonijiet tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija ma 
tikkostitwix element essenzjali ta’ din id-Direttiva u m’għandhiex tkun soġġetta għal emenda 
leġiżlattiva.

Emenda 436
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt -aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) tiżgura l-għoti kkoordinat u fil-ħin 
ta’ l-informazzjoni dwar l-allokazzjoni, id-
disponibilità u l-użu tal-frekwenzi tar-
radju skond il-proċedura stabbilita fl-
Anness IIa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-poteri implimentattivi tal-Kummissjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-
Radju fi ħdan id-Direttiva Kwadru għandu jsir flimkien ma’ l-inklużjoni fid-Direttiva ta’ 
klawsola ekwivalenti għall-Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju. Minħabba l-
kompetenza ta’ l-Istati Membri għall-politika kulturali u tal-midja, il-Kummissjoni 
m’għandhiex tidentifika meded tax-xandir bħala meded li għalihom id-drittijiet ta’ l-użu 
jistgħu jkunu trasferiti jew mikrija. Skond l-Artikolu 9b, it-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet 
individwali huwa soġġett għal proċeduri nazzjonali u għalhekk, il-Kummissjoni m’għandhiex 
tarmonizza dawn il-proċeduri.
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Emenda 437
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt -aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) tiżgura l-għoti kkoordinat u fil-ħin 
ta’ l-informazzjoni dwar l-allokazzjoni, id-
disponibilità u l-użu tal-frekwenzi tar-
radju skond il-proċedura stabbilita fl-
Anness IIa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-poteri implimentattivi tal-Kummissjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-
Radju fi ħdan id-Direttiva Kwadru għandu jsir flimkien ma’ l-inklużjoni fid-Direttiva ta’ 
klawsola ekwivalenti għall-Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju. Minħabba l-
kompetenza ta’ l-Istati Membri għall-politika kulturali u tal-midja, il-Kummissjoni 
m’għandhiex tidentifika meded tax-xandir bħala meded li għalihom id-drittijiet ta’ l-użu 
jistgħu jkunu trasferiti jew mikrija. Skond l-Artikolu 9b, it-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet 
individwali huwa soġġett għal proċeduri nazzjonali u għalhekk, il-Kummissjoni m’għandhiex 
tarmonizza dawn il-proċeduri.

Emenda 438
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt -aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) tiżgura l-għoti kkoordinat u fil-ħin 
ta’ l-informazzjoni dwar l-allokazzjoni, id-
disponibilità u l-użu tal-frekwenzi tar-
radju; 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza legali għandha tkun żgurata ma’ l-Artikolu 8a (ġdid) u mad-definizzjoni tan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija fl-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li l-konsistenza legali tkun żgurata mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
(676/2002/KE), b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-artikolu li jikkonċerna l-miżuri 
ta’ l-implimentazzjoni teknika u l-miżuri ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali (ġdid (d) li 
jikkorrispondi ma’ Artikolu 1 para. 4 tad-deċiżjoni dwar l-Ispettru). Kwalunkwe deċiżjoni 
armonizzata fuq aktar eċċezzjonijiet tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija ma 
tikkostitwix element essenzjali ta’ din id-Direttiva u m’għandhiex tkun soġġetta għal emenda 
leġiżlattiva.

Emenda 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt -aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) tiżgura l-għoti kkoordinat u fil-ħin 
ta’ l-informazzjoni dwar l-allokazzjoni, id-
disponibilità u l-użu tal-frekwenzi tar-
radju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza legali għandha tkun żgurata ma’ l-Artikolu 8a (ġdid) u mad-definizzjoni tan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija fl-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li l-konsistenza legali tkun żgurata mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
(676/2002/KE), b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-artikolu li jikkonċerna l-miżuri 
ta’ l-implimentazzjoni teknika u l-miżuri ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali (ġdid (d) li 
jikkorrispondi ma’ Artikolu 1 para. 4 tad-deċiżjoni dwar l-Ispettru). Kwalunkwe deċiżjoni 
armonizzata fuq aktar eċċezzjonijiet tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija ma 
tikkostitwix element essenzjali ta’ din id-Direttiva u m’għandhiex tkun soġġetta għal emenda 
leġiżlattiva.
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Emenda 440
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt -aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) tiżgura l-għoti kkoordinat u fil-ħin 
ta’ l-informazzjoni dwar l-allokazzjoni, id-
disponibilità u l-użu tal-frekwenzi tar-
radju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza legali għandha tkun żgurata ma’ l-Artikolu 8a (ġdid) u mad-definizzjoni tan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija fl-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li l-konsistenza legali tkun żgurata mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
(676/2002/KE), b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-artikolu li jikkonċerna l-miżuri 
ta’ l-implimentazzjoni teknika u l-miżuri ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali. Kwalunkwe 
deċiżjoni armonizzata fuq aktar eċċezzjonijiet tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija ma 
tikkostitwix element essenzjali ta’ din id-Direttiva u m’għandhiex tkun soġġetta għal emenda 
leġiżlattiva.

Emenda 441
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi; 

(a) ikunu identifikati l-meded li d-drittijiet 
għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti 
jew mikrija direttament bejn l-impriżi, 
għajr il-frekwenzi tar-radju li l-Istati 
Membri għandhom il-ħsieb li jużaw għas-
servizzi tax-xandir;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza legali għandha tkun żgurata ma’ l-Artikolu 8a (ġdid) u mad-definizzjoni tan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija fl-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li l-konsistenza legali tkun żgurata mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
(676/2002/KE), b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-artikolu li jikkonċerna l-miżuri 
ta’ l-implimentazzjoni teknika u l-miżuri ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali (ġdid (d) li 
jikkorrispondi ma’ Artikolu 1 para. 4 tad-deċiżjoni dwar l-Ispettru). Kwalunkwe deċiżjoni 
armonizzata fuq aktar eċċezzjonijiet tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija ma 
tikkostitwix element essenzjali ta’ din id-Direttiva u m’għandhiex tkun soġġetta għal emenda 
leġiżlattiva.

Emenda 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi; 

(a) ikunu identifikati l-meded li d-drittijiet 
għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti 
jew mikrija bejn l-impriżi, għajr il-
frekwenzi li l-Istati Membri għandhom il-
ħsieb li jużaw għas-servizzi tax-xandir;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri li huma proposti li jkunu adottati fil-kumitoloġija huma ferm usa’ minn sempliċi 
‘elementi mhux essenzjali tad-Direttiva. Min-naħa l-oħra ħafna mill-armonizzazzjoni tista’ 
titmexxa u tmexxiet b’suċċess fuq il-bażi tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju eżistenti
(676/2002/KE). Għalhekk b u c ta’ l-artikolu għandhom jitħassru. Fir-rigward ta’ premessa 
23, hija fi ħdan il-kompetenza ta’ l-Istati Membri biex jiddefinixxu l-linji politiċi dwar il-
midja.
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Emenda 443
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi; 

(a) ikunu identifikati l-meded li d-drittijiet 
għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti 
jew mikrija bejn l-impriżi, għajr il-
frekwenzi tar-radju allokati jew li l-Istati 
Membri għandhom il-ħsieb li jużaw għas-
servizzi tax-xandir;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-poteri implimentattivi tal-Kummissjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-
Radju fi ħdan id-Direttiva Kwadru għandu jsir flimkien ma’ l-inklużjoni fid-Direttiva ta’ 
klawsola ekwivalenti għall-Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju. Minħabba l-
kompetenza ta’ l-Istati Membri għall-politika kulturali u tal-midja, il-Kummissjoni 
m’għandhiex tidentifika meded tax-xandir bħala meded li għalihom id-drittijiet ta’ l-użu 
jistgħu jkunu trasferiti jew mikrija. Skond l-Artikolu 9b, it-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet 
individwali huwa soġġett għal proċeduri nazzjonali u għalhekk, il-Kummissjoni m’għandhiex 
tarmonizza dawn il-proċeduri.

Emenda 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi; 

a) ikunu identifikati l-meded li d-drittijiet 
għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti 
jew mikrija bejn l-impriżi, għajr il-
frekwenzi assenjati mill-Istati Membri 
għas-servizzi tar-radju u tat-televiżjoni;
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Or. es

Ġustifikazzjoni

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures, conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Emenda 445
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi;

(a) ikunu identifikati l-meded li d-drittijiet 
għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti 
jew mikrija bejn l-impriżi, għajr il-
frekwenzi tar-radji allokati jew li l-Istati 
Membri għandhom il-ħsieb li jużaw għas-
servizzi tax-xandir;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-poteri implimentattivi tal-Kummissjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-
Radju fi ħdan id-Direttiva Kwadru għandu jsir flimkien ma’ l-inklużjoni fid-Direttiva ta’ 
klawsola ekwivalenti għall-Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju. Minħabba l-
kompetenza ta’ l-Istati Membri għall-politika kulturali u tal-midja, il-Kummissjoni 
m’għandhiex tidentifika meded tax-xandir bħala meded li għalihom id-drittijiet ta’ l-użu 
jistgħu jkunu trasferiti jew mikrija. Skond l-Artikolu 9b, it-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet 
individwali huwa soġġett għal proċeduri nazzjonali u għalhekk, il-Kummissjoni m’għandhiex 
tarmonizza dawn il-proċeduri.
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Emenda 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi;

(a) ikunu identifikati l-meded li d-drittijiet 
għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti 
jew mikrija direttament bejn l-impriżi, 
għajr il-frekwenzi tar-radju li l-Istati 
Membri għandhom il-ħsieb li jużaw għas-
servizzi tax-xandir;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza legali għandha tkun żgurata ma’ l-Artikolu 8a (ġdid) u mad-definizzjoni tan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija fl-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li l-konsistenza legali tkun żgurata mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
(676/2002/KE), b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-artikolu li jikkonċerna l-miżuri 
ta’ l-implimentazzjoni teknika u l-miżuri ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali (ġdid (d) li 
jikkorrispondi ma’ Artikolu 1 para. 4 tad-deċiżjoni dwar l-Ispettru). Kwalunkwe deċiżjoni 
armonizzata fuq aktar eċċezzjonijiet tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija ma 
tikkostitwix element essenzjali ta’ din id-Direttiva u m’għandhiex tkun soġġetta għal emenda 
leġiżlattiva.

Emenda 447
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi;

(a) ikunu identifikati l-meded li d-drittijiet 
għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti 
jew mikrija direttament bejn l-impriżi, 
għajr il-frekwenzi tar-radju li l-Istati 
Membri għandhom il-ħsieb li jużaw għas-
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servizzi tax-xandir;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza legali għandha tkun żgurata ma’ l-Artikolu 8a (ġdid) u mad-definizzjoni tan-
newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija fl-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, 
jeħtieġ li l-konsistenza legali tkun żgurata mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
(676/2002/KE), b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-artikolu li jikkonċerna l-miżuri 
ta’ l-implimentazzjoni teknika u l-miżuri ta’ għanijiet ta’ interess ġenerali. Kwalunkwe 
deċiżjoni armonizzata fuq aktar eċċezzjonijiet tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija ma 
tikkostitwix element essenzjali ta’ din id-Direttiva u m’għandhiex tkun soġġetta għal emenda 
leġiżlattiva.

Emenda 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi;

a) ikunu identifikati l-meded li d-drittijiet 
għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti 
jew mikrija bejn l-impriżi, bl-eċċezzjoni 
tal-frekwenzi tax-xandir tar-radju;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-definizzjoni tad-drittijiet speċifiċi u l-obbligi assoċjati mal-ħruġ tal-
liċenzji inizjali għall-frekwenzi trasferiti jew mikrija tibqa’ kompetenza nazzjonali. Dan 
jippermetti li obbligi speċifiċi, bħall-obbligi ta’ kopertura jew ta’ ippjanar ta’ l-ispazju, per 
eżempju, jiġu kkunsidrati. Il-ħtieġa li tkun żgurata kompetizzjoni ġusta mhijiex ikkontestata, 
imma tiddependi fuq miżuri nazzjonali speċifiċi li jkollhom iqisu s-sitwazzjoni partikolari fl-
Istati Membri differenti.
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Emenda 449
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi;

(a) ikunu identifikati l-meded li d-drittijiet 
għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti 
jew mikrija bejn l-impriżi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonijiet li fuq il-bażi tagħhom jista’ jkun trasferit jew mikri l-ispettru tar-radju fuq 
livell nazzjonali għandhom jitħallew għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, li fl-aħħar mill-
aħħar huma responsabbli għall-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru.

Emenda 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet 
marbuta ma’ dawn id-drittijiet u l-
kundizzjonijiet, proċeduri, limiti, 
restrizzjonijiet, regoli ta’ rtirar u 
tranżizzjoni li jkun japplikaw għal dawn 
it-trasferimenti jew kirjiet;

(b) tinħoloq eċċezzjoni għall-prinċipju 
tan-newtralità tas-servizz jew tat-
teknoloġija, kif ukoll ikunu armonizzati l-
iskop u n-natura ta’ kwalunkwe 
eċċezzjonit għall-prinċipju tan-newtralità 
tas-servizz jew tat-teknoloġija skond l-
Artikolu 9(3) u (4), għajr dawk li 
għandhom l-għan li jiżguraw il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u tal-pluraliżmu tal-midja, 
inkluż is-servizzi tax-xandir;

Or. en



AM\725138MT.doc 99/105 PE407.631v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri li huma proposti li jkunu adottati fil-kumitoloġija huma ferm usa’ minn sempliċi 
‘elementi mhux essenzjali tad-Direttiva. Min-naħa l-oħra ħafna mill-armonizzazzjoni tista’ 
titmexxa u tmexxiet b’suċċess fuq il-bażi tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju eżistenti 
(676/2002/KE). Għalhekk b u c ta’ l-artikolu għandhom jitħassru. Fir-rigward ta’ premessa 
23, hija fi ħdan il-kompetenza ta’ l-Istati Membri biex jiddefinixxu l-linji politiċi dwar il-
midja.

Emenda 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet 
marbuta ma’ dawn id-drittijiet u l-
kundizzjonijiet, proċeduri, limiti, 
restrizzjonijiet, regoli ta’ rtirar u 
tranżizzjoni li jkun japplikaw għal dawn 
it-trasferimenti jew kirjiet;

b) toħloq eċċezzjoni għall-prinċipju tan-
newtralità tas-servizzi jew tat-teknoloġija, 
kif ukoll biex tarmonizza l-iskop u n-
natura ta’ kwalunkwe eċċezzjoni għal 
dawn il-prinċipji skond l-Artikolu 9(3) u 
(4), għajr dawk li għandhom l-għan li 
jiżguraw il-promozzjoni tad-diversità 
kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu tal-
midja;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-definizzjoni tad-drittijiet speċifiċi u ta’ l-obbligi assoċjati mal-ħruġ tal-
liċenzji inizjali għall-frekwenzi trasferiti jew mikrija tibqa’ kompetenza nazzjonali. Dan 
jippermetti li obbligi speċifiċi, bħall-obbligi ta’ kopertura jew ta’ l-ippjanar ta’ l-ispazju, per 
eżempju, jiġu kkunsidrati. Il-ħtieġa li tkun żgurata kompetizzjoni ġusta mhijiex ikkontestata, 
iżda tiddependi fuq miżuri nazzjonali speċifiċi li jkollhom jikkunsidraw is-sitwazzjoni 
partikolari fl-Istati Membri differenti.
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Emenda 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet 
marbuta ma’ dawn id-drittijiet u l-
kundizzjonijiet, proċeduri, limiti, 
restrizzjonijiet, regoli ta’ rtirar u 
tranżizzjoni li jkun japplikaw għal dawn 
it-trasferimenti jew kirjiet;

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Emenda 453
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet 
marbuta ma’ dawn id-drittijiet u l-
kundizzjonijiet, proċeduri, limiti, 
restrizzjonijiet, regoli ta’ rtirar u 
tranżizzjoni li jkun japplikaw għal dawn 

imħassar
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it-trasferimenti jew kirjiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonijiet li fuq il-bażi tagħhom jista’ jkun trasferit jew mikri l-ispettru tar-radju fuq 
livell nazzjonali għandhom jitħallew għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, li fl-aħħar mill-
aħħar huma responsabbli għall-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru.

Emenda 454
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet 
marbuta ma’ dawn id-drittijiet u l-
kundizzjonijiet, proċeduri, limiti, 
restrizzjonijiet, regoli ta’ rtirar u 
tranżizzjoni li jkun japplikaw għal dawn 
it-trasferimenti jew kirjiet;

(b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet 
marbuta ma’ dawn id-drittijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-poteri implimentattivi tal-Kummissjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-
Radju fi ħdan id-Direttiva Kwadru għandu jsir flimkien ma’ l-inklużjoni fid-Direttiva ta’ 
klawsola ekwivalenti għall-Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju. Minħabba l-
kompetenza ta’ l-Istati Membri għall-politika kulturali u tal-midja, il-Kummissjoni 
m’għandhiex tidentifika meded tax-xandir bħala meded li għalihom id-drittijiet ta’ l-użu 
jistgħu jkunu trasferiti jew mikrija. Skond l-Artikolu 9b, it-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet 
individwali huwa soġġett għal proċeduri nazzjonali u għalhekk, il-Kummissjoni m’għandhiex 
tarmonizza dawn il-proċeduri.
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Emenda 455
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet 
marbuta ma’ dawn id-drittijiet u l-
kundizzjonijiet, proċeduri, limiti, 
restrizzjonijiet, regoli ta’ rtirar u 
tranżizzjoni li jkun japplikaw għal dawn 
it-trasferimenti jew kirjiet

(b) ikunu armonizzati l-kundizzjonijiet 
marbuta ma’ dawn id-drittijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-poteri implimentattivi tal-Kummissjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-
Radju fi ħdan id-Direttiva Kwadru għandu jsir flimkien ma’ l-inklużjoni fid-Direttiva ta’ 
klawsola ekwivalenti għall-Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju. Minħabba l-
kompetenza ta’ l-Istati Membri għall-politika kulturali u tal-midja, il-Kummissjoni 
m’għandhiex tidentifika meded tax-xandir bħala meded li għalihom id-drittijiet ta’ l-użu 
jistgħu jkunu trasferiti jew mikrija. Skond l-Artikolu 9b, it-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet 
individwali huwa soġġett għal proċeduri nazzjonali u għalhekk, il-Kummissjoni m’għandhiex 
tarmonizza dawn il-proċeduri.

Emenda 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 - punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikunu armonizzati l-miżuri speċifiċi 
biex tkun żgurata l-kompetizzjoni ġusta 
meta jkunu ttrasferiti d-drittijiet 
individwali;

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri li huma proposti li jkunu adottati fil-kumitoloġija huma ferm usa’ minn sempliċi 
‘elementi mhux essenzjali tad-Direttiva. Min-naħa l-oħra ħafna mill-armonizzazzjoni tista’ 
titmexxa u tmexxiet b’suċċess fuq il-bażi tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju eżistenti 
(676/2002/KE). Għalhekk b u c ta’ l-artikolu għandhom jitħassru. Fir-rigward ta’ premessa 
23, hija fi ħdan il-kompetenza ta’ l-Istati Membri biex jiddefinixxu l-linji politiċi dwar il-
midja.

Emenda 457
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 - punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikunu armonizzati l-miżuri speċifiċi 
biex tkun żgurata l-kompetizzjoni ġusta 
meta jkunu ttrasferiti d-drittijiet 
individwali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonijiet li fuq il-bażi tagħhom jista’ jkun trasferit jew mikri l-ispettru tar-radju fuq 
livell nazzjonali għandhom jitħallew għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, li fl-aħħar mill-
aħħar huma responsabbli għall-ġestjoni effettiva ta’ l-ispettru.

Emenda 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 - punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) ikunu armonizzati l-miżuri speċifiċi 
biex tkun żgurata l-kompetizzjoni ġusta 
meta jkunu ttrasferiti d-drittijiet 
individwali;

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involved identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Emenda 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 - punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9ċ – subparagrafu 1 – punt ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) ikunu armonizzati l-miżuri speċifiċi 
biex tkun żgurata l-kompetizzjoni ġusta 
meta jkunu ttrasferiti d-drittijiet 
individwali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-definizzjoni tad-drittijiet speċifiċi u ta’ l-obbligi assoċjati mal-ħruġ tal-
liċenzji inizjali għall-frekwenzi trasferiti jew mikrija tibqa’ kompetenza nazzjonali. Dan 
jippermetti li obbligi speċifiċi, bħall-obbligi ta’ kopertura jew ta’ l-ippjanar ta’ l-ispazju, per 
eżempju, jiġu kkunsidrati. Il-ħtieġa li tkun żgurata kompetizzjoni ġusta mhijiex ikkontestata, 



AM\725138MT.doc 105/105 PE407.631v01-00

MT

iżda tiddependi fuq miżuri nazzjonali speċifiċi li jkollhom jikkunsidraw is-sitwazzjoni 
partikolari fl-Istati Membri differenti.
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