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Emenda 603
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 22
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull parti tista’ tirreferi t-tilwima lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
konċernati. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali li jkunu kompetenti għandhom 
jikkoordinaw l-isforzi tagħhom sabiex 
tinstab soluzzjoni għat-tilwima, skond il-
għanijet stipulati fl-Artikolu 8.

2. Kull parti tista’ tirreferi t-tilwima lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
konċernati. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali li jkunu kompetenti għandhom 
jikkoordinaw l-isforzi tagħhom fi ħdan 
BERT sabiex tinstab soluzzjoni għat-
tilwima, skond il-għanijet stipulati fl-
Artikolu 8. Kwalunkwe obbligu impost fuq 
impriża mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali sabiex jinstab tarf għal tilwima 
għandha tikkonforma mad-
Dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprevedi l-irwol tal-BERT fis-sejbien ta’ soluzzjoni għat-tilwim transkonfinali.

Emenda 604
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 24 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Fl-Artikolu 25, qiegħed jiddaħħal il-
paragrafu 2 li ġej:
"1a. Sa Jannar 2014, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa jekk hemmx ħtieġa ta’ 
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estenzjoni tat-dewma tad-dispożizzjonijiet 
dwar ir-regolamentazzjoni ex-ante tas-
setturi speċifiċi ta’ din id-Direttiva, l-
Artikoli 8 sa 13a tad-Direttiva ta’ Aċċess u 
l-Artikolu 17 tad-Direttiva tas-Servizz 
Universali. Din l-evalwazzjoni għandha 
ssir fid-dawl ta’ l-iżviluppi kompetittivi fl-
infrastruttura u fis-servizzi fil-qasam tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi. Jekk ikun 
jidher li tenħtieġ regolamentazzjoni ex-
ante ta’ settur speċifiku, il-Kummissjoni 
għandha tillimita tali regolamentazzjoni 
għal swieq simili, u ttemmhom f’dawk l-
Istati Membri u fis-swieq subnazzjonali 
fejn il-kompetizzjoni fl-infrastruttura tkun 
għadha mhix fattibbli. Il-Kummissjoni 
għandha tipproponi emendi għall-qafas 
regolatorju eżistenti lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew bil-għan li jiġi 
adottat qafas regolatorju riformat.”

Or. en

Justification

F’Jannar 2014 il-qafas regolatorju l-ġdid ikun diġà ilu li ġie introdott għal xi sentejn u 
għalhekk l-effetti tiegħu ikunu jistgħu jiġu analizzati.  Fid-dawl ta’ din l-analiżi it-tmiem 
gradwal ta’ regolamentazzjoni ex-ante ta’ settur speċifiku tista’ tiġi evalwata sabiex ir-
regolamentazzjoni tkun tista’ tiġi limitat biss għal dawk l-Istati Membri u swieq subnazzjonali 
fejn il-kompetizzjoni fl-infrastruttura ma tkunx għadha fattibbli.

Emenda 605
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 24 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Fl-Artikolu 25, qiegħed jiddaħħal il-
paragrafu 1a li ġej:
"1a. Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
jekk, u f’każ li iva allura sa fejn, fid-dawl 
ta’ l-iżviluppi fis-suq u b’kunsiderazzjoni 
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għall-kompetizzjoni, hemmx ħtieġa ta’ 
estenzjoni tad-dewma tad-dispożizzjonijiet 
dwar regolamentazzjoni ta’ prezz u aċċess 
f’ setturi speċifiċi ta’ din id-Direttiva, u 
tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva ta’ 
Aċċess), lilhinn mill-perjodu msemmi fl-
Artikoli 29a u 19a ta’ din id-Direttiva u 
tad-Direttiva 2002/19/KE rispettivament, 
jew inkella hemmx ħtieġa ta’ emenda.  
Jekk il-Kummissjoni ssib li hemm ħtieġa 
bħal din, hija għandha tippreżenta 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill skond il-ħtieġa.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mill-bidunett, ir-regolamentazzjoni kellha suppost isservi bħala soluzzjoni tranżitorja. 
Għalhekk hekk kif il-kompetizzjoni fis-suq tiżviluppa din għandha tieqaf. Madankollu l-
intervenzjoni regolatorja kibret b’mod kostanti, minkejja aktar żvilupp dinamiku tal-
kompetizzjoni. Għalhekk għandha tiġi introdotta klawżola vinkolanti tranżitorja li żżomm ma’ 
dak il-għan.

Emenda 606
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 24 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Fl-Artikolu 25, qiegħed jiddaħħal il-
paragrafu 2 li ġej:
"1a. Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
jekk, fid-dawl ta’ l-iżviluppi fis-suq u fir-
rigward tal-kompetizzjoni, hemmx ħtieġa 
ta’ estenzjoni tad-dewma tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva fir-
rigward ta’ regolamentazzjoni ex-ante 
f’settur speċifiku u tad-Direttiva ta’ 
Aċċess lilhinn mill-perjodu stipulat fl-
Artikolu 2aa, jew il-ħtieġa ta’ emenda.  
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Jekk il-Kummissjoni ssib li hemm ħtieġa 
bħal din, hija għandha tippreżenta 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm il-Kummissjoni Ewropea u kif ukoll il-Parlament Ewropew ripetutivament 
ikkonfermaw in-natura tranżitorja tar-regolamentazzjoni tal-prezzijiet u ta’ aċċess għal settur 
speċifiku.  Din l-emenda hija fformulata f'konformità mar-Regolament dwar ir-Roaming 
Internazzjonali li ġie adottat reċentament. Id-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-
regolamentazzjoni ex-ante jiskadu f’data partikolari, sakemm il-Kummissjoni ma tipproponix 
lill-Parlament u lill-Kunsill sabiex jestendu r-regolamentazzjoni f’oqsma speċifiċi bbażati fuq 
rapport li għandu jiġi ppubblikat qabel id-data tar-reviżjoni.

Emenda 607
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 24 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) L-Artikolu 25 qiegħed jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
“Il-Kummissjoni għandha [...] tirrevedi 
l-iffunzjonar ta’ din id-Direttiva u 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill sa mhux aktar tard minn 
ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
tagħha. Fir-rapport tagħha il-Kummissjoi 
għandha tinkludi ir-raġunament tagħha 
dwar il-bżonn kontinwu ta’ regolazzjoni 
jew il-possibilità li din titneħħa, fid-dawl 
ta' żviluppi fis-suq u b'kunsiderazzjoni 
għall-kompetizzjoni. Għal dan il-għan, il-
Kummissoni tista' titlob informazzjoni 
minn Stat Membru, li għandha tiġi 
fornita mingħajr dewmien żejjed.” 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-regolamentazzjoni, mill-bidu kellha tkun temporanja fin-natura tagħha u għandha titneħħa 
hekk kif il-kompetizzjoni tiżviluppa fis-swieq. Għalhekk, hemm bżonn li tiġi intrododtta 
klawżola ta’ reviżjoni sabiex fl-aħħar jinkiseb l-għan politiku ta’ deregolazzjoni progressiva. 
Jekk jitqies bħala meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tressaq proposta lill-Parlament u lill-
Kunsill sabiex jestendu r-regolamentazzjoni ta’ oqsma speċifiċi fuq il-bażi ta’ rapport li jrid 
jiġi ppubblikat qabel id-data ta’ reviżjoni.

Emenda 608
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 25 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 29a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Jiddaħħal l-Artikolu 29a kif ġej:
“Artikolu 29a

Il-miżuri ta’ regolamentazzjoni għal 
settur speċifiku bbażati fuq din id-direttiva 
għandhom jitħassru mill-31 ta’ Diċembru 
2016.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-objettiv bażi tal-qafas legali tat-telekomunikazzjonijiet kien li s-settur jaqa’ fl-isfera tal-liġi 
tal-kompetizzjoni. Dan, fil-fatt, jista’ jiġi assigurat biss billi jiddaħħal fil-qafas legali nnifsu. 
Fuq il-bażi tad-dritt ta’ inizzjattiva, il-Kummissjoni tista’ tipproponi estenzjoni jekk hi 
tikkonkludi li fid-dawl ta’ l-iżviluppi tas-suq, fl-2016, ikun kmieni wisq li s-suq jiġi suġġett 
għal-liġi tal-kompetizzjoni.
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Emenda 609
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 25 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 29a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-Artikolu 29a li ġej għandu 
jiddaħħal:

“Artikolu 29a
Skadenza

L-Artikoli 14 sa 16 għandhom jiskadu fl-1 
ta’ Jannar 2014.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat li t-tranżizzjoni minn regolamentazzjoni ex ante għall-applikazzjoni tal-
liġi dwar il-kompetizzjoni fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet tkun reveduta wara ħames snin.

Emenda 610
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 25 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 29a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-Artikolu li ġej għandu jiddaħħal:
“Artikolu 29a
L-Artikoli 14 sa 16 għandhom jiskadu fil-
31 ta’ Diċembru 2014.”

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kemm il-Kummissjoni Ewropea u kif ukoll il-Parlament Ewropew ripetutivament 
ikkonfermaw in-natura tranżitorja tar-regolamentazzjoni tal-prezzijiet u t’a aċċess f’settur 
speċifiku.  Din l-emenda hija fformulata f'konformità mar-Regolament dwar ir-Roaming 
Internazzjonali li ġie adottat reċentament. Id-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-
regolamentazzjoni ex-ante jiskadu f’data partikolari, sakemm il-Kummissjoni ma tipproponix 
lill-Parlament u lill-Kunsill sabiex jestendu r-regolamentazzjoni f’oqsma speċifiċi bbażati fuq 
rapport li għandu jiġi ppubblikat qabel id-data tar-reviżjoni.

Emenda 611
Gunnar Hökmark

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 26
Direttiva 2002/21/KE
Annessi I u II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Annessi I u II huma mħassra. (26) L-Anness I tħassar u l-Anness II 
qed jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS II

Kriterji li għandhom jiġu użati mill-
Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali fl-
evalwazzjoni ta dominanza konġunta 
skond l-Artikolu 14(2), it-tieni 
subpargrafu

Żewġ impriżi jew aktar jistgħu 
jinstabu li qegħdin f’pożizzjoni 
dominanti konġunta skond it-tifsira ta 
l-Artikolu 14 jekk, anke fin-nuqqas ta 
rabtiet strutturali jew oħrajn 
bejniethom, joperaw fsuq li huwa 
karatterizzat minn nuqqas ta 
kompetizzjoni effettiva u li ebda impriża 
unika mgħandha setgħa sinifikanti fis-
suq. Mingħajr ħsara għall-każistika 
tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar id-
dominanza konġunta, hemm ċans 
tajjeb li dan ikun il-każ fejn is-suq 
huwa konċentrat u jesibixxi numru ta 
karatteristiċi li minnhom, dawn li 
ġejjin, jistgħu jkunu l-aktar rilevanti 
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fil-kuntest tal-komunikazzjonijiet:

- [...]

- flessibilità baxxa tat-talba

- [...]

- ishma tas-suq simili 

- [...]

- ostakoli legali jew ekonomiċi kbar 
għad-dħul fis-suq
- integrazzjoni vertiakli b'rifjut kollettiv 
għal forniment
- nuqqas ta’ setgħa ta’ xerrej li 
tibbilanċja
- nuqqas ta’ kompetizzjoni potenzjali
- [...]
Din ta’ hawn fuq hija lista indikattiva u 
mhix kompluta, u l-kriterji  l-anqas ma 
huma kumulativi. Minflok, din il-lista 
hija aktar maħsuba sabiex turi biss it-
tipi ta' evidenza li tista' tintuża sabiex 
jiġu appoġġjati affermazzjonijiet dwar l-
eżistenza ta' dominanza konġunta."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dominanza konġunta għadha kunċett mhux ittestjat u diffiċli fis-settur tat-
telekomunikazzjoni kemm f’kuntest ex-post u kif ukoll ex-ante, iżda madanakollu din tistà ssir 
aktar importanti hekk kif is-swieq jibdew jikkonsolidaw Huwa importanti li l-linjigwida ma 
jitħassrux, iżda anzi jiġu ċċarati permezz tal-Qafas. 

Emenda 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 26
Direttiva 2002/21/KE
Annessi I u II
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Annessi I u II huma mħassra. (26) L-Anness I tħassar u l-Anness II 
qed jiġi sostitwit b’dan li ġej:
"ANNESS II

Kriterji li għandhom jiġu użati mill-
Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali fl-
evalwazzjoni ta dominanza konġunta 
skond l-Artikolu 14(2), it-tieni 
subpargrafu
Żewġ impriżi jew aktar jistgħu jinstabu 
li qegħdin fpożizzjoni dominanti 
konġunta skond it-tifsira ta l-Artikolu 14 
jekk, anke fin-nuqqas ta rabtiet 
strutturali jew oħrajn bejniethom, 
joperaw f’suq li huwa karatterizzat minn 
nuqqas ta kompetizzjoni effettiva u li ebda 
impriża unika mgħandha setgħa 
sinifikanti fis-suq. Mingħajr ħsara għall-
każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar 
id-dominanza konġunta, hemm ċans 
tajjeb li dan ikun il-każ fejn is-suq huwa 
konċentrat u jesibixxi numru ta 
karatteristiċi li minnhom, dawn li ġejjin, 
jistgħu jkunu l-aktar rilevanti fil-kuntest 
tal-komunikazzjonijiet:
- [...]
- flessibilità baxxa tat-talba
- [...]
- ishma tas-suq simili 
- [...]
- ostakoli legali jew ekonomiċi kbar 
għad-dħul fis-suq
- integrazzjoni vertiakli b'rifjut kollettiv 
għal forniment
- nuqqas ta’ setgħa ta’ xerrej li 
tibbilanċja
- nuqqas ta’ kompetizzjoni potenzjali
- [...]
Din ta’ hawn fuq hija lista indikattiva u 
mhix kompluta, u l-kriterji  l-anqas ma 
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huma kumulativi. Minflok, din il-lista 
hija aktar maħsuba sabiex turi biss it-
tipi ta' evidenza li tista' tintuża sabiex 
jiġu appoġġjati affermazzjonijiet dwar l-
eżistenza ta' dominanza konġunta."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dominanza konġunta għadha kunċett mhux ittestjat u diffiċli fis-settur tat-
telekomunikazzjoni kemm f’kuntest ex-post u kif ukoll ex-ante, iżda madanakollu dan jistà jsir 
aktar importanti hekk kif is-swieq jibdew jikkonsolidaw. Huwa importanti li l-linjigwida ma 
jitħassrux, iżda anzi jiġu ċċarati permezz tal-Qafas. 

Emenda 613
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 26
Direttiva 2002/21/KE
Annessi I u II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Annessi I u II huma mħassra. (26) L-Anness I tħassar u l-Anness II 
qed jiġi sostitwit b’dan li ġej:

"ANNESS II

Kriterji li għandhom jiġu użati mill-
Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali fl-
evalwazzjoni ta dominanza konġunta 
skond l-Artikolu 14(2), it-tieni 
subpargrafu
Żewġ impriżi jew aktar jistgħu jinstabu 
li qegħdin fpożizzjoni dominanti 
konġunta skond it-tifsira ta l-Artikolu 14 
jekk, anke fin-nuqqas ta rabtiet 
strutturali jew oħrajn bejniethom, 
joperaw f’suq li huwa karatterizzat minn 
nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva u li 
ebda impriża unika mgħandha setgħa 
sinifikanti fis-suq Mingħajr ħsara għall-
każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar 
id-dominanza konġunta, hemm ċans 
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tajjeb li dan ikun il-każ fejn is-suq huwa 
konċentrat u jesibixxi numru ta 
karatteristiċi li minnhom, dawn li ġejjin, 
jistgħu jkunu l-aktar rilevanti fil-kuntest 
tal-komunikazzjonijiet:
- [...]
- flessibilità baxxa tat-talba
- [...]
- ishma tas-suq simili 
- [...]
- ostakoli legali jew ekonomiċi kbar 
għad-dħul fis-suq
- integrazzjoni vertiakli b'rifjut kollettiv 
għal forniment
- nuqqas ta’ setgħa ta’ xerrej li 
tibbilanċja
- nuqqas ta’ kompetizzjoni potenzjali
- [...]
Din ta’ hawn fuq hija lista indikattiva u 
mhix kompluta, u l-kriterji  l-anqas ma 
huma kumulativi. Minflok, din il-lista 
hija aktar maħsuba sabiex turi biss it-
tipi ta' evidenza li tista' tintuża sabiex 
jiġu appoġġjati affermazzjonijiet dwar l-
eżistenza ta' dominanza konġunta."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dominanza konġunta għadha kunċett mhux ittestjat u diffiċli fis-settur tat-
telekomunikazzjoni kemm f’kuntest ex-post u kif ukoll ex-ante, iżda madanakollu dan jistà jsir 
aktar importanti hekk kif is-swieq jibdew jikkonsolidaw. Huwa importanti li l-linjigwida ma 
jitħassrux, iżda anzi jiġu ċċarati permezz tal-Qafas. 
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Emenda 614
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 26
Direttiva 2002/21/KE
Annessi I u II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Annessi I u II huma mħassra. (26) L-Anness I tħassar u l-Anness II 
qed jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“ANNESS II

Kriterji li għandhom jiġu użati mill-
Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali fl-
evalwazzjoni ta’ dominanza konġunta 
skond l-Artikolu 14(2), it-tieni 
subpargrafu
Żewġ impriżi jew aktar jistgħu jinstabu 
li qegħdin f’pożizzjoni dominanti 
konġunta skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 
14 jekk, anke fin-nuqqas ta’ rabtiet 
strutturali jew oħrajn bejniethom, 
joperaw f’suq li huwa karatterizzat 
minn nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva 
u li ebda impriża unika m’għandha 
setgħa sinifikanti fis-suq. Mingħajr 
ħsara għall-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja dwar id-dominanza konġunta, 
hemm ċans tajjeb li dan ikun il-każ fejn 
is-suq huwa konċentrat u jesibixxi numru 
ta’ karatteristiċi li minnhom, dawn li 
ġejjin, jistgħu jkunu l-aktar rilevanti fil-
kuntest tal-komunikazzjonijiet:
- [...]
- flessibilità baxxa tat-talba
- [...]
- ishma tas-suq simili 
- [...]
- ostakoli legali jew ekonomiċi kbar 
għad-dħul fis-suq
- integrazzjoni vertikali b'rifjut kollettiv 
għal forniment



AM\726891MT.doc 15/102 PE407.731v01-00

MT

- nuqqas ta’ setgħa ta’ xerrej li 
tibbilanċja
- nuqqas ta’ kompetizzjoni potenzjali
- [...]
Din ta’ hawn fuq hija lista indikattiva u 
mhix kompluta, u l-kriterji  l-anqas ma 
huma kumulativi. Minflok, din il-lista 
hija aktar maħsuba sabiex turi biss it-
tipi ta' evidenza li tista' tintuża sabiex 
jiġu appoġġjati affermazzjonijiet dwar l-
eżistenza ta' dominanza konġunta."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dominanza konġunta għadha kunċett mhux ittestjat u diffiċli fis-settur tat-
telekomunikazzjoni kemm f’kuntest ex-post u kif ukoll ex-ante, iżda madanakollu dan jistà jsir 
aktar importanti hekk kif is-swieq jibdew jikkonsolidaw. Huwa importanti li l-linjigwida ma 
jitħassrux, iżda anzi jiġu ċċarati permezz tal-Qafas. 

Emenda 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 
lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew 
biex jitwasslu s-servizzi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni jew biex jixxandru s-
servizzi b’kontenut. Tkopri, fost l-oħrajn: 
aċċess għal elementi tan-netwerk u 
faċilitajiet assoċjati, li jistgħu jinvolvu l-
konnessjoni ta’ tagħmir b'mezzi fissi jew 
mhix fiss (dan jinkludi partikolarment l-

‘(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 
lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, 
jew lil impriżi oħrajn awtorizzati skond l-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/20/EC 
(Directive ta’ Awtorizzazzjoni). Tkopri, 
inter alia: aċċess għal elementi tan-netwerk 
u faċilitajiet assoċjati, li jistgħu jinvolvu l-
konnessjoni ta’ tagħmir b'mezzi fissi jew 
mhix fiss (dan jinkludi partikolarment l-
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aċċess għal-linja lokali u għal faċilitajiet u 
s-servizzi meħtieġa għall-provvediment ta’ 
servizzi fuq il-linja lokali); aċċess għal 
infrastruttura fiżika, inklużi tubi, arbli u 
bini; aċċess għal sistemi ta' softwer 
rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ
operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' 
numri jew għal sistemi li joffru 
funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal 
netwerks fissi u mobile, partikolarment 
għar-roaming; aċċess għal sistema ta’ 
aċċess kundizzjonali għal servizzi ta’ 
televiżjoni diġitali; u aċċess għal servizzi 
ta’ netwerks virtwali.’

aċċess għal-linja lokali u għal faċilitajiet u 
s-servizzi meħtieġa għall-provvediment ta’ 
servizzi fuq il-linja lokali); aċċess għal 
infrastruttura fiżika, inklużi binijiet, tubi, 
arbli; aċċess għal sistemi ta' softwer 
rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ 
operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' 
numri jew għal sistemi li joffru 
funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal 
netwerks fissi u mobile, partikolarment 
għar-roaming; aċċess għal sistema ta’ 
aċċess kundizzjonali għal servizzi ta’ 
televiżjoni diġitali; u aċċess għal servizzi 
ta’ netwerks virtwali.’

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri ta’ servizzi ta’ xandir u ta’ informazzjoni lis-soċjetà għandhom l-istatus ta’ utenti 
aħħarin kif definit fl-Artikolu 2 tad-Direttiva Qafas:  id-direttiva li qed tissawwar hawnhekk, 
għalhekk, ma tapplikax. 

Madanakollu, bħala riżultat tal-konverġenza, fornituri ta’ netwerk u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi jistgħu jirrikjedu aċċess mhux biss sabiex iwasslu servizzi ta’ 
komunikazzjoni lill-klijenti tagħhom iżda wkoll sabiex joffru servizzi li fihom kontenut ta’ 
xandir.  Ir-referenza għall-Artikolu 4 għalhekk isservi biex tiċċara din id-definizzjoni.

Emenda 616
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 
lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew 
biex jitwasslu s-servizzi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni jew biex jixxandru s-servizzi 

“aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 
lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew 
biex jitwasslu s-servizzi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni jew biex jixxandru s-servizzi 
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b’kontenut. Tkopri, fost l-oħrajn: aċċess 
għal elementi tan-netwerk u faċilitajiet 
assoċjati, li jistgħu jinvolvu l-konnessjoni 
ta’ tagħmir b'mezzi fissi jew mhix fiss (dan 
jinkludi partikolarment l-aċċess għal-linja 
lokali u għal faċilitajiet u s-servizzi 
meħtieġa għall-provvediment ta’ servizzi 
fuq il-linja lokali); aċċess għal 
infrastruttura fiżika, inklużi tubi, arbli u 
bini; aċċess għal sistemi ta' softwer 
rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ 
operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' 
numri jew għal sistemi li joffru 
funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal 
netwerks fissi u mobile, partikolarment 
għar-roaming; aċċess għal sistema ta’ 
aċċess kundizzjonali għal servizzi ta’ 
televiżjoni diġitali; u aċċess għal servizzi 
ta’ netwerks virtwali.

b’kontenut. Tkopri, inter alia: aċċess għal 
elementi tan-netwerk (inkluż it-
trasferiment tal-frekwenza (wavelength) 
sakemm il-kapaċità ta’ fibra ottika ma 
tkunx disponibbli) u faċilitajiet assoċjati, li 
jistgħu jinvolvu l-konnessjoni ta’ tagħmir 
b'mezzi fissi jew mhix fiss (dan jinkludi 
partikolarment l-aċċess għal-linja lokali u 
għal faċilitajiet u s-servizzi meħtieġa għall-
provvediment ta’ servizzi fuq il-linja 
lokali); aċċess għal infrastruttura fiżika, 
inklużi binjiet, tubi u arbli; aċċess għal 
sistemi ta' softwer rilevanti, inklużi sistemi 
ta' appoġġ operazzjonali; aċċess għat-
traduzzjoni ta' numri jew għal sistemi li 
joffru funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal 
netwerks fissi u mobile, partikolarment 
għar-roaming; aċċess għal sistema ta’ 
aċċess kundizzjonali għal servizzi ta’ 
televiżjoni diġitali; u aċċess għal servizzi
ta’ netwerks virtwali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jiġi impost l-obbligu ta’ aċċess, għalkemm fih innifsu dan mhux biżżejjed, 
sabiex jippermetti lill-kompetituri sabiex joffru, b’mod partikolari, konnessjonijiet broadband 
u servizzi bbażati fuqhom fuq il-bażi ta’ l-infrastruttra tagħhom stess. Fir-rigward tal-varjanti 
ta’ aċċess, bl-istess mod, hemm bżonn li jkun hemm spazju għal każijiet meta ebda kapaċità 
ta’ fibra ottika b’xejn ma’ tkun disponibbli. F’każi bħal dawn, trasferiment tal-frekwenza 
(wavelength) (kulur) ikun mod xieraq ta’ kif il-‘cable distribution frames’ jiġu konnessi man-
netwerk tal-kompetituri.

Emenda 617
Gabriele Albertini

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 

(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 
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lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew 
biex jitwasslu s-servizzi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni jew biex jixxandru s-servizzi 
b’kontenut. Tkopri, fost l-oħrajn: aċċess 
għal elementi tan-netwerk u faċilitajiet 
assoċjati, li jistgħu jinvolvu l-konnessjoni 
ta’ tagħmir b'mezzi fissi jew mhix fiss (dan 
jinkludi partikolarment l-aċċess għal-linja 
lokali u għal faċilitajiet u s-servizzi 
meħtieġa għall-provvediment ta’ servizzi 
fuq il-linja lokali); aċċess għal 
infrastruttura fiżika, inklużi tubi, arbli u 
bini; aċċess għal sistemi ta' softwer 
rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ 
operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' 
numri jew għal sistemi li joffru 
funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal 
netwerks fissi u mobile, partikolarment 
għar-roaming; aċċess għal sistema ta’ 
aċċess kundizzjonali għal servizzi ta’ 
televiżjoni diġitali; u aċċess għal servizzi 
ta’ netwerks virtwali.’

lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew 
biex jitwasslu s-servizzi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni jew biex jixxandru s-servizzi 
b’kontenut. Tkopri, inter alia: aċċess għal 
elementi tan-netwerk u faċilitajiet assoċjati, 
li jistgħu jinvolvu l-konnessjoni ta’ tagħmir 
b'mezzi fissi jew mhix fiss (dan jinkludi 
partikolarment l-aċċess għal-linja lokali u 
għal faċilitajiet u s-servizzi meħtieġa għall-
provvediment ta’ servizzi fuq il-linja 
lokali); aċċess għal infrastruttura fiżika, 
inklużi binjiet, tubi u arbli; aċċess għal 
sistemi ta' softwer rilevanti, inklużi sistemi 
ta' appoġġ operazzjonali; aċċess għat-
traduzzjoni ta' numri jew għal sistemi li 
joffru funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal 
servizzi ta’ kontijiet u ġbir u għal bażijiet 
ta’ data dwar abbonati għall-
provvediment ta’ servizzi ta’ direttorju;  
aċċess għal netwerks fissi u mobile, 
partikolarment għar-roaming; aċċess għal 
sistema ta’ aċċess kundizzjonali għal 
servizzi ta’ televiżjoni diġitali; u aċċess 
għal servizzi ta’ netwerks virtwali.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tat-Tiftix fid-Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u għall-utenti 
xjuħ u għall-utenti b’mod ġenerali. Is-servizzi ta’ kontijiet u ta’ ġbir u aċċess għall-bażijiet ta’ 
data dwar abbonati  huma faċilitajiet essenzjali li operatur ta’ telekomunikazzjonijiet li 
jikkontrolla l-aċċess għall-utenti aħħarin għandu jipprovdi lill-fornituri ta’ tiftix fid-direttorju 
sabiex ikun possibbli li jkun hemm forniment ta’ servizzi ta’ tiftix fid-direttorju kompetittivi 
skond id-Direttiva tal-Kompetizzjoni (Artikolu 5).  L-aċċess għall-bażijiet ta’ data dwar 
abbonati huwa indirizzat speċifikament fl-Artikolu 25.2 tad-Direttiva dwar is-Servizz 
Universali.



AM\726891MT.doc 19/102 PE407.731v01-00

MT

Emenda 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 
lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew 
biex jitwasslu s-servizzi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni jew biex jixxandru s-servizzi 
b’kontenut. Tkopri, fost l-oħrajn: aċċess 
għal elementi tan-netwerk u faċilitajiet 
assoċjati, li jistgħu jinvolvu l-konnessjoni 
ta’ tagħmir b'mezzi fissi jew mhix fiss (dan 
jinkludi partikolarment l-aċċess għal-linja 
lokali u għal faċilitajiet u s-servizzi 
meħtieġa għall-provvediment ta’ servizzi 
fuq il-linja lokali); aċċess għal 
infrastruttura fiżika, inklużi tubi, arbli u 
bini; aċċess għal sistemi ta' softwer 
rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ 
operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' 
numri jew għal sistemi li joffru 
funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal 
netwerks fissi u mobile, partikolarment 
għar-roaming; aċċess għal sistema ta’ 
aċċess kundizzjonali għal servizzi ta’ 
televiżjoni diġitali; u aċċess għal servizzi 
ta’ netwerks virtwali.’

(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 
lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew 
biex jitwasslu s-servizzi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni jew biex jixxandru s-servizzi 
b’kontenut. Tkopri, fost l-oħrajn: aċċess 
għal elementi tan-netwerk u faċilitajiet
assoċjati, li jistgħu jinvolvu l-konnessjoni 
ta’ tagħmir b'mezzi fissi jew mhix fiss (dan 
jinkludi partikolarment l-aċċess għal-linja 
lokali u għal faċilitajiet u s-servizzi 
meħtieġa għall-provvediment ta’ servizzi 
fuq il-linja lokali); aċċess għal 
infrastruttura fiżika, inklużi tubi, arbli u 
bini; aċċess għal sistemi ta' softwer 
rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ 
operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' 
numri jew għal sistemi li joffru 
funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal 
servizzi ta’ kontijiet u ta’ ġbir u għal 
bażijiet ta’ data ta' abbonati għall-
provvediment ta’ servizzi ta’ direttorju;  
aċċess għal netwerks fissi u mobile, 
partikolarment għar-roaming; aċċess għal 
sistema ta’ aċċess kundizzjonali għal 
servizzi ta’ televiżjoni diġitali; u aċċess 
għal servizzi ta’ netwerks virtwali.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tat-Tiftix fid-Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u għall-utenti 
xjuħ u għall-utenti bmod ġenerali. Is-servizzi ta’ kontijiet u ta’ ġbir u l-aċċess għall-bażijiet 
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ta’ data dwar abbonati  huma faċilitajiet essenzjali li operatur ta’ telekomunikazzjonijiet li 
jikkontrolla l-aċċess għall-utenti aħħarin għandu jipprovdi lill-fornituri ta’ tiftix fid-direttorju 
sabiex ikun possibbli li jkun hemm forniment ta’ servizzi talbiet ta’ direttorju kompetittivi 
skond id-Direttiva tal-Kompetizzjoni (Artikolu 5).  Aċċess għall-bażijiet ta’ data dwar 
abbonati huwa indirizzat speċifikament fl-Artikolu 25.2 tad-Direttiva dwar is-Servizz 
Universali.

Emenda 619
Stefano Zappalà

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 
lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew 
biex jitwasslu s-servizzi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni jew biex jixxandru s-servizzi 
b’kontenut. Tkopri, fost l-oħrajn: aċċess 
għal elementi tan-netwerk u faċilitajiet 
assoċjati, li jistgħu jinvolvu l-konnessjoni 
ta’ tagħmir b'mezzi fissi jew mhix fiss (dan 
jinkludi partikolarment l-aċċess għal-linja 
lokali u għal faċilitajiet u s-servizzi 
meħtieġa għall-provvediment ta’ servizzi 
fuq il-linja lokali); aċċess għal 
infrastruttura fiżika, inklużi tubi, arbli u 
bini; aċċess għal sistemi ta' softwer 
rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ 
operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' 
numri jew għal sistemi li joffru 
funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal 
netwerks fissi u mobile, partikolarment 
għar-roaming; aċċess għal sistema ta’ 
aċċess kundizzjonali għal servizzi ta’ 
televiżjoni diġitali; u aċċess għal servizzi 
ta’ netwerks virtwali.’

(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 
lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew 
biex jitwasslu s-servizzi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni jew biex jixxandru s-servizzi 
b’kontenut. Tkopri, fost l-oħrajn: aċċess 
għal elementi tan-netwerk u faċilitajiet 
assoċjati, li jistgħu jinvolvu l-konnessjoni 
ta’ tagħmir b'mezzi fissi jew mhix fiss (dan 
jinkludi partikolarment l-aċċess għal-linja 
lokali u għal faċilitajiet u s-servizzi 
meħtieġa għall-provvediment ta’ servizzi 
fuq il-linja lokali); aċċess għal 
infrastruttura fiżika, inklużi tubi, arbli u 
bini; aċċess għal sistemi ta' softwer 
rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ 
operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' 
numri jew għal sistemi li joffru 
funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal 
servizzi ta’ kontijiet u ta’ ġbir u għal 
bażijiet ta’ data dwar abbonati għall-
provvediment ta’ servizzi ta’ direttorju;  
aċċess għal netwerks fissi u mobile, 
partikolarment għar-roaming; aċċess għal 
sistema ta’ aċċess kundizzjonali għal 
servizzi ta’ televiżjoni diġitali; u aċċess 



AM\726891MT.doc 21/102 PE407.731v01-00

MT

għal servizzi ta’ netwerks virtwali.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tat-Tiftix fid-Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u għall-utenti 
xjuħ u għall-utenti bmod ġenerali. Is-servizzi ta’ kontijiet u ta’ ġbir u l-aċċess għall-bażijiet 
ta’ data dwar abbonati  huma faċilitajiet essenzjali li operatur ta’ telekomunikazzjonijiet li 
jikkontrolla l-aċċess għall-utenti aħħarin għandu jipprovdi lill-fornituri ta’ tiftix fid-direttorju 
sabiex ikun possibbli li jkun hemm forniment ta’ servizzi talbiet ta’ direttorju kompetittivi 
skond id-Direttiva tal-Kompetizzjoni (Artikolu 5).  Aċċess għall-bażijiet ta’ data dwar 
abbonati huwa indirizzat speċifikament fl-Artikolu 25.2 tad-Direttiva dwar is-Servizz 
Universali.

Emenda 620
Patrizia Toia

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 
lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew 
biex jitwasslu s-servizzi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni jew biex jixxandru s-servizzi 
b’kontenut. Tkopri, fost l-oħrajn: aċċess 
għal elementi tan-netwerk u faċilitajiet 
assoċjati, li jistgħu jinvolvu l-konnessjoni 
ta’ tagħmir b'mezzi fissi jew mhix fiss (dan 
jinkludi partikolarment l-aċċess għal-linja 
lokali u għal faċilitajiet u s-servizzi 
meħtieġa għall-provvediment ta’ servizzi 
fuq il-linja lokali); aċċess għal 
infrastruttura fiżika, inklużi tubi, arbli u 
bini; aċċess għal sistemi ta' softwer 
rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ 
operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' 

(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 
lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew 
biex jitwasslu s-servizzi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni jew biex jixxandru s-servizzi 
b’kontenut. Tkopri, fost l-oħrajn: aċċess 
għal elementi tan-netwerk u faċilitajiet 
assoċjati, li jistgħu jinvolvu l-konnessjoni 
ta’ tagħmir b'mezzi fissi jew mhix fiss (dan 
jinkludi partikolarment l-aċċess għal-linja 
lokali u għal faċilitajiet u s-servizzi 
meħtieġa għall-provvediment ta’ servizzi 
fuq il-linja lokali); aċċess għal 
infrastruttura fiżika, inklużi tubi, arbli u 
bini; aċċess għal sistemi ta' softwer 
rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ 
operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' 
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numri jew għal sistemi li joffru 
funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal 
netwerks fissi u mobile, partikolarment 
għar-roaming; aċċess għal sistema ta’ 
aċċess kundizzjonali għal servizzi ta’ 
televiżjoni diġitali; u aċċess għal servizzi 
ta’ netwerks virtwali.’

numri jew għal sistemi li joffru 
funzjonalità ekwivalenti; aċċess għall-
bażijiet ta’ data dwar l-abbonati għall-
forniment ta’ servizzi ta’ direttorju; aċċess 
għal servizzi ta’ kontijiet ta’ partijiet terzi;  
aċċess għal netwerks fissi u mobile, 
partikolarment għar-roaming; aċċess għal 
sistema ta’ aċċess kundizzjonali għal 
servizzi ta’ televiżjoni diġitali; u aċċess 
għal servizzi ta’ netwerks virtwali.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tat-Tiftix fid-Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u għall-utenti 
xjuħ u għall-utenti bmod ġenerali. Is-servizzi ta’ kontijiet u ta’ ġbir u l-aċċess għall-bażijiet 
ta’ data dwar abbonati  huma faċilitajiet essenzjali li operatur ta’ telekomunikazzjonijiet li 
jikkontrolla l-aċċess għall-utenti aħħarin għandu jipprovdi lill-fornituri ta’ tiftix fid-direttorju 
sabiex ikun possibbli li jkun hemm forniment ta’ servizzi talbiet ta’ direttorju kompetittivi 
skond id-Direttiva tal-Kompetizzjoni (Artikolu 5).  Aċċess għall-bażijiet ta’ data dwar 
abbonati huwa indirizzat speċifikament fl-Artikolu 25.2 tad-Direttiva dwar is-Servizz 
Universali.

Emenda 621
Gunnar Hökmark

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 2 – punt e Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fil-paragrafu 2, il-punt (e) huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"(e) "linja lokali" tfisser iċ-ċirkwit 
fiżiku li jorbot il-punt fejn jispiċċa n-
netwerk [...] ma qafas ta distribuzzjoni 
jew faċilità ekwivalenti fin-netwerk fiss 
pubbliku tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, fejn il-konnessjoni tista' tiġi 
aċċessata b'mod tekniku.”

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda taġġorna d-deskrizzjoni ta’ linja lokali fid-Direttiva ta’ Aċċess sabiex tiġi żgurata 
n-newtralità teknoloġika u tagħmilha konformi mad-definizzjoni l-ġdida fis-Swieq Relevanti 
tal-Kummissjoni. Sakemm l-emendi jkunu approvati, ħafna linji jistgħu jkunu magħmulin 
parzjalment jew totalment minn fibra u għalhekk hija meħtieġa n-newtralità teknoloġika biex 
ikun żgurat li l-Qafas ikun tajjeb għall-futur.

Emenda 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 2 – punt e Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fil-paragrafu 2, il-punt (e) huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
“(e) "linja lokali" tfisser iċ-ċirkwit fiżiku 
li jorbot il-punt fejn jispiċċa n-netwerk 
[...] ma’ qafas ta’ distribuzzjoni jew 
faċilità ekwivalenti fin-netwerk fiss 
pubbliku tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, fejn il-konnessjoni tista' tiġi 
aċċessata b'mod tekniku.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda taġġorna d-deskrizzjoni ta’ linja lokali fid-Direttiva ta’ Aċċess sabiex tiġi żgurata 
n-newtralità teknoloġika u tagħmilha konformi mad-definizzjoni l-ġdida fis-Swieq Relevanti 
tal-Kummissjoni. Sakemm l-emendi jkunu approvati, ħafna linji jistgħu jkunu magħmulin 
parzjalment jew totalment minn fibra u għalhekk hija meħtieġa n-newtralità teknoloġika biex 
ikun żgurat li l-Qafas ikun tajjeb għall-futur.
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Emenda 623
Reino Paasilinna

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 2 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fil-paragrafu 2, il-punt (e) huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"(e) "linja lokali" tfisser iċ-ċirkwit 
fiżiku li jorbot il-punt fejn jispiċċa n-
netwerk [...] ma qafas ta distribuzzjoni 
jew faċilità ekwivalenti fin-netwerk fiss 
pubbliku tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, fejn il-konnessjoni tista' tiġi 
evalwata b'mod tekniku.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda taġġorna d-deskrizzjoni ta’ linja lokali fid-Direttiva ta’ Aċċess sabiex tiġi żgurata 
n-newtralità teknoloġika u tagħmilha konformi mad-definizzjoni l-ġdida fis-Swieq Relevanti 
tal-Kummissjoni. Sakemm l-emendi jkunu approvati, ħafna linji jistgħu jkunu magħmulin 
parzjalment jew totalment minn fibra u għalhekk hija meħtieġa n-newtralità teknoloġika biex 
ikun żgurat li l-Qafas ikun tajjeb għall-futur.

Emenda 624
Mary Honeyball

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 2 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fil-paragrafu 2, il-punt (e) huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"(e) "linja lokali" tfisser iċ-ċirkwit 
fiżiku li jorbot il-punt fejn jispiċċa n-
netwerk [...] ma’ qafas ta’ distribuzzjoni 
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jew faċilità ekwivalenti fin-netwerk fiss 
pubbliku tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, fejn il-konnessjoni tista' tiġi 
aċċessata b'mod tekniku.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Punt (e) fid-direttiva oriġinali jenħtieġ li tiġi aġġornata sabiex tirrifletti l-fatt li l-"local 
loop" jiżgura aċċess għal netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, mhux biss aċċess għan-
netwerk pubbliku tat-telefon. Dan jiżgura wkoll in-newtralità teknoloġika.

Emenda 625
Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 2 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fil-paragrafu 2, il-punt (e) huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
(e) "linja lokali" tfisser iċ-ċirkwit fiżiku li 
jorbot il-punt fejn jispiċċa n-netwerk [...] 
ma’ qafas ta’ distribuzzjoni jew faċilità 
ekwivalenti fin-netwerk fiss pubbliku tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, fejn il-
konnessjoni tista' tiġi evalwata b'mod 
tekniku.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda taġġorna d-deskrizzjoni ta’ linja lokali fid-Direttiva ta’ Aċċess li tiżgura n-
newtralità teknoloġika u tadattaha għad-definizzjoni l-ġdida fis-Swieq Relevanti tal-
Kummissjoni. Sakemm l-emendi jkunu approvati, ħafna linji jistgħu jkunu magħmulin 
parzjalment jew totalment minn fibra u għalhekk hija meħtieġa n-newtralità teknoloġika biex 
ikun żgurat li l-Qafas ikun tajjeb għall-futur.
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Emenda 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 2 
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘1. L-operturi tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandhom ikollhom id-
dritt u, meta jintalbu minn impriżi oħra li 
jkunu awtorizzati biex jagħmlu dan skond 
l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/20/KE 
(Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), l-
obbligu li jinnegozjaw l-ikkonnettjar ta’ 
netwerk ma’ ieħor bl-iskop li jipprovdu s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li 
jkunu disponibbli għall-pubbliku, sabiex 
jiżguraw il-provvista u l-interoperabilità 
tas-servizzi mal-Komunità kollha. L-
operaturi għandhom joffru l-aċċess u l-
ikkonnettjar lill-impriżi l-oħra skond 
termini u kundizzjonijiet konsisenti ma’ l-
obbligi imposti mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali skond l-Artikoli 5, 6, 7 u 8.’

‘1. L-operaturi tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandhom ikollhom id-
dritt u, meta jintalbu minn impriżi oħra li 
jkunu awtorizzati biex jagħmlu dan skond 
l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/20/KE 
(Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), l-
obbligu li jinnegozjaw l-ikkonnettjar ta’ 
netwerk ma’ ieħor bl-iskop li jipprovdu s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew 
l-għoti ta’ servizzi ta’ kontenut ta’ xandir 
jew ta’ informazzjoni lis-soċjetà li jkunu 
disponibbli għall-pubbliku, sabiex jiżguraw 
il-provvista u l-interoperabilità tas-servizzi 
mal-Komunità kollha. L-operaturi 
għandhom joffru l-aċċess u l-ikkonnettjar 
lill-impriżi l-oħra skond termini u 
kundizzjonijiet konsisenti ma’ l-obbligi 
imposti mill-awtorità regolatorja nazzjonali 
skond l-Artikoli 5, 6, 7 u 8.’

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza mad-definizzjoni ta’ aċċess definita.

Emenda 627
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Article 2 – point 2 
Directive 2002/19/EC
Article 4 – paragraph 1
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Text proposed by the Commission Amendment

1. L-operturi tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandhom ikollhom id-
dritt u, meta jintalbu minn impriżi oħra li 
jkunu awtorizzati biex jagħmlu dan skond 
l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/20/KE 
(Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), l-
obbligu li jinnegozjaw l-ikkonnettjar ta’ 
netwerk ma’ ieħor bl-iskop li jipprovdu s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li 
jkunu disponibbli għall-pubbliku, sabiex 
jiżguraw il-provvista u l-interoperabilità 
tas-servizzi mal-Komunità kollha. L-
operaturi għandhom joffru l-aċċess u l-
ikkonnettjar lill-impriżi l-oħra skond 
termini u kundizzjonijiet konsisenti ma’ l-
obbligi imposti mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali skond l-Artikoli 5, 6, 7 u 8.

1. L-operturi tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandhom ikollhom id-
dritt u, meta jintalbu minn impriżi oħra li 
jkunu awtorizzati biex jagħmlu dan skond 
l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/20/KE 
(Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), l-
obbligu li jinnegozjaw l-ikkonnettjar ta’ 
netwerk ma’ ieħor bl-iskop li jipprovdu s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li 
jkunu disponibbli għall-pubbliku, sabiex 
jiżguraw il-provvista u l-interoperabilità 
tas-servizzi mal-Komunità kollha. L-
operaturi għandhom joffru l-aċċess u l-
ikkonnettjar lill-impriżi l-oħra skond 
termini u kundizzjonijiet konsisenti ma’ l-
obbligi imposti mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali skond l-Artikoli 5, 6, 7 u 8. 
Madankollu t-termini u l-kundizzjonijiet 
għall-interkonnessjoni m’għandhomx 
jintroduċu ostakli mhux iġġustifikati 
għall-interoperabilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-interkonnessjoni huwa dritt li m'għandux jiġi ostakolat minħabba kundizzjonijiet mhux 
ġustifikati. Mingħajr rabta diretta mas-servizz meħtieġ, l-iskema ta’ infrastruttra ta’ netwerk 
issir komplessa aktar milli hu meħtieġ u toħloq ostakoli għall-interkonnessjoni (aktar spejjeż 
eċċ). 

Emenda 628
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt a 
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Is-subparagrafu 1 tal-paragrafu 1 
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huwa ssostitwit bit-test li ġej:
"1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom, filwaqt li jaġixxu biex jilħqu 
l-miri stipulati fl-Artikolu 8 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas), iħeġġu u fejn xieraq jiżguraw, 
skond id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva, aċċess u interkonnessjoni 
adegwati, u interoperabilità ta' servizzi, 
waqt li jeżerċitaw ir-responsabbiltà 
tagħhom b'mod li jippromwovi l-
effiċjenza, il-kompetizzjoni sostenibbli
bbażata fuq l-infrastruttura, l-investiment 
u l-innovazzjoni, u jagħti l-benefiċċju 
massimu lill-utenti finali.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni espliċita ta’ l-investiment fl-infrastruttura u fl-innovazzjoni hija meħtieġa għall-
NRAs sabiex jitqiesu ż-żewġ kwistjonijiet ewlenin fl-applikazzjoni ta’ rimedji konnessi ma’ l-
aċċess. L-investiment fl-infrastruttura u l-innovazzjoni huwa kruċjali għal infrastruttura tat-
telekomunikazzjonijiet Ewropea li tkun moderna u aġġornata.

Emenda 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-punt a tal-paragrafu 1 huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
‘(a) Sa fejn jenħtieġ sabiex tiġi żgurata 
konettività minn tarf għall-ieħor, obbligi 
fuq impriżi li jikkontrollaw l-aċċess 
għall-utenti, inkluż, f’każi ġustifikati, l-
obbligu li jinterkonettjaw in-netwerks 
tagħhom jew li jagħmlu s-servizzi 
tagħhom interoperabbli fejn dan għadu 
mhux il-każ;’
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza mad-definizzjoni ta’ aċċess definita.

Emenda 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 qiegħed jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:

"(a) Sa fejn jenħtieġ sabiex jiġu 
żgurati konettività minn tarf għall-
ieħor u aċċess għal servizzi, obbligi fuq 
impriżi li jikkontrollaw l-aċċess għall-
utenti, inkluż, f’każi ġustifikati, l-
obbligu li jinterkonettjaw in-netwerks 
tagħhom b’mod ġust u raġjonevoli 
fejn dan għadu mhux il-każ;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ ‘interkonnessjoni’ tinkludi l-possibilità li utent ta’ netwerk ikun jista’ 
jaċċessa s-servizzi pprovduti minn netwerk ieħor. Madanakollu, il-kapaċità ta’ NSR li jiżgura 
dan jew li jiffissa termini ġusti u raġjonevoli għal interkonnessjoni jew aċċess simili mhix 
ċara fit-test.  Kwistjonijiet ta’ żgurar tad-disponibilità ta' l-aċċess għas-servizzi jistgħu jsiru 
dejjem iżjed rilevanti f'ambjent fejn jista' jkun hemm livell ta’ kompetizzjoni (jiġifieri, l-ebda 
dominanza) bla ma jkun hemm dinamiżmu biżżejjed li jiżgura li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-
konsumatur.



PE407.731v01-00 30/102 AM\726891MT.doc

MT

Emenda 631
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 qiegħed jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:

"(a) Sa fejn jenħtieġ sabiex jiġu 
żgurati konettività minn tarf għall-
ieħor u aċċess għal servizzi, obbligi fuq 
impriżi li jikkontrollaw l-aċċess għall-
utenti, inkluż, f’każi ġustifikati, l-
obbligu li jinterkonettjaw in-netwerks 
tagħhom b’mod ġust u raġjonevoli 
fejn dan għadu mhux il-każ;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ ‘interkonnessjoni’ tinkludi l-possibilità li utent ta’ netwerk ikun jista’ 
jaċċessa s-servizzi pprovduti minn netwerk ieħor. Madanakollu, il-kapaċità ta’ NSR li jiżgura 
dan jew li jiffissa termini ġusti u raġjonevoli għal interkonnessjoni jew aċċess simili mhix 
ċara fit-test. 

Emenda 632
Stefano Zappalà

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 qiegħed jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:
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"(a) Sa fejn jenħtieġ sabiex jiġu żgurati 
konettività minn tarf għall-ieħor jew 
aċċess ġust u raġjonevoli għal servizzi, 
obbligi fuq impriżi li jikkontrollaw l-
aċċess għall-utenti, inkluż, f’każi 
ġustifikati, l-obbligu li jinterkonettjaw 
in-netwerks tagħhom jew li jagħmlu dan 
b’mod objettiv, trasparemti, orjentat lejn l-
ispejjeż u mhux diskriminatorju fejn dan 
għadu mhux il-każ;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tat-Tiftix fid-Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u għall-utenti 
anzjani u għall-utenti b’mod ġenerali. Fil-preżent operaturi ta l-aċċess li mhumiex regolati 
qed jitolbu prezzijiet eċċessivi biex iqabbdu sejħiet għal tiftix fid-direttorju u barra minn hekk 
ma jħallux lill-fornituri tat-tiftix fid-direttorju jistipulaw il-prezzijiet bl-imnut tagħhom stess 
(ara, pereżempju, il-paġna 41 tar-Rakkomandazzjoni l-ġdida tas-Swieq li ħarġet il-
Kummissjoni). L-operaturi ta’ l-aċċess m'għandhom l-ebda ġustifikazzjoni biex iżommu tariffi 
differenti mill-prodotti simili ta’ interkonnessjoni li jikkonsistu fit-trasport tat-traffiku minn 
punt ta interkonnessjoni għal ieħor. Dawn il-problemi għandhom jiġu indirizzati sabiex ikun 
possibbli li l-benefiċċji tal-kompetizzjoni fis-servizzi tat-tiftix fid-direttorju jaslu bis-sħiħ 
għand l-utenti.

Emenda 633
Gabriele Albertini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 qiegħed jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:
"(a) Sa fejn jenħtieġ sabiex jiġu żgurati 
konettività minn tarf għall-ieħor jew 
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aċċess ġust u raġjonevoli għal servizzi, 
obbligi fuq impriżi li jikkontrollaw l-
aċċess għall-utenti, inkluż, f’każi 
ġustifikati, l-obbligu li jinterkonettjaw 
in-netwerks tagħhom jew li jagħmlu dan 
b’mod objettiv, trasparemti, orjentat lejn l-
ispejjeż u mhux diskriminatorju fejn dan 
għadu mhux il-każ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tat-Tiftix fid-Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u għall-utenti 
anzjani u għall-utenti b’mod ġenerali. Fil-preżent operaturi ta l-aċċess li mhumiex regolati 
qed jitolbu prezzijiet eċċessivi biex iqabbdu sejħiet għal tiftix fid-direttorju u barra minn hekk 
ma jħallux lill-fornituri tat-tiftix fid-direttorju jistipulaw il-prezzijiet bl-imnut tagħhom stess 
(ara, pereżempju, il-paġna 41 tar-Rakkomandazzjoni l-ġdida tas-Swieq li ħarġet il-
Kummissjoni). L-operaturi ta’ l-aċċess m'għandhom l-ebda ġustifikazzjoni biex iżommu tariffi 
differenti mill-prodotti simili ta’ interkonnessjoni li jikkonsistu fit-trasport tat-traffiku minn 
punt ta interkonnessjoni għal ieħor. Dawn il-problemi għandhom jiġu indirizzati sabiex ikun 
possibbli li l-benefiċċji tal-kompetizzjoni fis-servizzi tat-tiftix fid-direttorju jaslu bis-sħiħ 
għand l-utenti.

Emenda 634
Fiona Hall

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 qiegħed jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:
"(a) sal-limitu li huwa meħtieġ biex tiġi 
żgurata konnettività tarf sa tarf jew 
aċċess ġust u raġonevoli għas-servizzi, 
obbligi fuq l-impriżi li jikkontrollaw l-
aċċess għall-utenti finali, inkluż f'każi 
ġustifikati l-obbligu li jagħmlu 
interkonnessjoni tar-networks tagħhom 
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jew li jagħmlu dan fuq termini oġġettivi, 
trasparenti, ibbażati fuq l-ispejjeż u mhux 
diskriminatorji, fejn dan ma jkunx diġà l-
każ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tat-Tiftix fid-Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u għall-utent 
xjuħ u għall-utenti b’mod ġenerali. Fil-preżent operaturi ta’ l-aċċess li m’humiex regolati qed 
jitolbu prezzijiet eċċessivi biex iqabbdu sejħiet għal tiftix fid-direttorju u barra minn hekk ma 
jħallux lill-fornituri tat-tiftix fid-direttorju jistipulaw il-prezzijiet bl-imnut tagħhom stess (ara, 
pereżempju, il-paġna 41 tar-Rakkomandazzjoni l-ġdida tas-Swieq li ħarġet il-Kummissjoni). 
L-operaturi ta’ l-aċċess m'għandhom l-ebda ġustifikazzjoni biex jżommu tariffi differenti mill-
prodotti simili ta’ interkonnessjoni li jikkonsistu fit-trasport tat-traffiku minn punt ta’ 
interkonnessjoni għal ieħor. Dawn il-problemi għandhom jiġu indirizzati sabiex ikun 
possibbli li l-benefiċċji tal-kompetizzjoni fis-servizzi tat-tiftix fid-direttorju jaslu bis-sħiħ 
għand l-utenti.

Emenda 635
Catherine Trautmann

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 qiegħed jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:
"(a) sal-limitu li huwa meħtieġ biex tiġi 
żgurata konnettività tarf sa tarf jew 
aċċess ġust u raġonevoli għal servizzi ta' 
partijiet terzi, obbligi fuq l-impriżi li 
jikkontrollaw l-aċċess għall-utenti finali, 
inkluż f'każi ġustifikati l-obbligu li 
jagħmlu interkonnessjoni tar-networks 
tagħhom jew li jagħmlu dan b’mod mhux 
diskriminatorju, fejn dan ma jkunx diġà 
l-każ;"

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-utenti finali għandhom ikunu jistgħu jaċċessaw servizzi ta’ partijiet terzi, bħas-servizzi 
bħat-Tiftix fid-Direttorju li huma serviziz kritiċi għall-utenti b’diżabilità u għall-utent xjuħ u 
għall-utenti b’mod ġenerali. L-operaturi ta’ l-aċċess li m’humiex regolati qed iżommu tariffi 
ogħla biex iqabbdu sejħiet għal tiftix fid-direttorju mingħajr l-ebda ġustifikazzjoni iżommu 
tariffi differenti mill-prodotti simili ta’ interkonnessjoni li jikkonsistu fit-trasport tat-traffiku 
minn punt ta interkonnessjoni għal ieħor. Dawn il-problemi għandhom jiġu indirizzati sabiex 
ikun possibbli li l-benefiċċji tal-kompetizzjoni fis-servizzi tat-tiftix fid-direttorju jaslu bis-sħiħ 
għand l-utenti finali.

Emenda 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) Fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 
1 qiegħed jiżdied il-punt li ġej:
"(ba) jassiguraw l-użu effiċjenti ta’ l-
ispettru."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe riskju ta' “interferenza li tagħmel ħsara” huwa “riskju serju”.

Il-mekkaniżmu propost biex issir reviżjoni tad-drittijiet eżistenti m’hux realistiku, kif spjegat 
fil-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 9a tad-Direttiva ta’ Qafas.

Emenda 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2



AM\726891MT.doc 35/102 PE407.731v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘2. L-obbligi u l-kundizzjonijiet imposti 
skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji, u għandhom ikunu 
implimentati skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2002/ 21 /KE 
(Direttiva ta’ Qafas).’

‘2. L-obbligi u l-kundizzjonijiet imposti 
skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji, u għandhom ikunu 
implimentati skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2002/ 21 /KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Meta tiġi evalwata l-
proporzjonalità tal-miżuri  meħtieġa, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta’ Stat 
Membru għandhom iqisu s-sitwazzjonijiet 
kompettittivi differenti li jkun hemm fil-
partijiet differenti ta’ l-Istati Membri. 
Meta jkun hemm il-kompetizzjoni f’zona 
ġeografika partikulari, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jistgħu jneħħu l-
obbligi mhux meħtieġa sabiex jippermettu 
li d-deregolazzjoni tkun indirizzata għall-
ħtiġijiet tas-suq. Għal dan il-għan, huma 
għandhom jiżguraw il-preżervazzjoni tal-
kompetizzjoni fl-infrastruttura.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-idea hi li ssir referenza għall-fatt li l-livell ta' bejgħ bl-ingrossa se jkun irregolat skond is-
sitwazzjonijiet kompettittivi li jkun hemm fiz-zoni ġeografiċi differenti ta’ l-UE, biex b’hekk 
jitneħħew forom ta’ regolazzjoni li m'humiex meħtieġa.

Emenda 638
Gianni De Michelis

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-obbligi u l-kundizzjonijiet imposti 
skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji, u għandhom ikunu 

2. L-obbligi u l-kundizzjonijiet imposti 
skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji, u għandhom ikunu 
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implimentati skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2002/ 21 /KE 
(Direttiva ta’ Qafas).

implimentati skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2002/ 21 /KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Meta tiġi evalwata l-
proporzjonalità tal-miżuri li għandhom 
jiġu imposti, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom iqisu l-
kundizzjonijiet kompetittivi differenti li 
jkun hemm fiz-zoni differenti fl-Istati 
Membri tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni espliċita ta’ l-investiment fl-infrastruttura u ta’ l-innovazzjoni hija meħtieġa 
għall-NRAs sabiex jitqiesu ż-żewġ kwistjonijiet ewlenin fl-applikazzjoni ta’ rimedji konnessi 
ma’ l-aċċess. L-investiment fl-infrastruttura u l-innovazzjoni huma kruċjali għal infrastruttura 
tat-telekomunikazzjonijiet Ewropea li tkun moderna u aġġornata.

Emenda 639
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-obbligi u l-kundizzjonijiet imposti 
skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji, u għandhom ikunu 
implimentati skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2002/ 21 /KE 
(Direttiva ta’ Qafas).

2. L-obbligi u l-kundizzjonijiet imposti 
skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji, għandhom iqisu wkoll id-
differenzi fl-iżvilupp tal-kompetizzjoni fir-
reġjuni ġeografiċi differenti ta’ l-Istati 
Membri u għandhom ikunu implimentati 
skond il-proċedura msemmija fl-Artikoli 6 
u 7 tad-Direttiva 2002/ 21 /KE (Direttiva 
ta’ Qafas).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Fl-Istati Membri l-kompetizzjoni żviluppat b'mod differenti. Fuq kollox hemm kompetizzjoni 
qawwija f'reġjuni metropolitani. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu dan kif 
jixraq.

Emenda 640
Erika Mann

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu li ġej huwa miżjud:
"2a. Meta ssir evalwazzjoni tal-miżuri li 
għandhom jiġu imposti fid-dawl tal-
kompetizzjoni għall-infrastruttura li tkun 
qed tiżviluppa, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom iqisu l-
kundizzjonijiet kompettittivi differenti li 
jkun hemm f’zoni ġeografiċi differenti fl-
Istati Membri tagħhom. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom ineħħu 
l-obbligi mhux neċessarji sabiex jiżguraw 
li t-transizzjoni minn regolazzjoni ex-ante 
għal settur speċifiku għal-liġi tal-
kompetizzjoni ma tkunx imfixkla jew 
imdewma fejn il-kompetizzjoni għall-
infrastruttura f'zona ġeografika tkun 
kompettittiva jew kważi kompettittiva."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-addendum propost għall-Artikolu 5 paragrafu 2 tad-Direttiva dwar l-Aċċess għandha l-
għan li jkun hemm reġim ta’ transizzjoni applikabbli għal zoni ġeografiċi differenti fl-Istati 
Membri li jneħħi regolazzjoni ex-ante għal settur speċifiku f’dawn iz-zoni ġeografiċi li 
jkollhom kompetizzjoni fl-infrastruttura.
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Emenda 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu li ġej huwa miżjud:
"2a. Meta tiġi valutata l-proporzjonalità 
tal-miżuri li għandhom jiġu imposti, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iqisu l-kundizzjonijiet 
kompetittivi differenti li jeżistu fiz-zoni 
differenti fi ħdan l-Istati Membri 
tagħhom.
Meta zona ġeografika tkun kompetittiva, 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ineħħu l-obbligi mhux 
meħtieġa sabiex jiġi żgurat li d-
deregolamentazzjoni tkun adattata għall-
ħtiġijiet tas-suq. F’dan ir-rigward, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iqisu l-ħtieġa li jħarsu l-
kompetizzjoni fl-infrastruttura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regolamentazzjoni ex-ante bħala regola trid tkun limitata għal mgħalaq ekonomiċi biss. 
Għaldaqstant, jekk f’ċerti reġjuni żviluppati il-kompetizzjoni effettiva, ir-regolamentazzjoni 
trid titneħħa.

Emenda 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt b
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafi 3 u 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-paragrafi 3 u 4 jitħassru imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ ‘interkonnessjoni’ tinkludi l-possibilità li utent ta’ netwerk ikun jaċċessa s-
servizzi pprovduti minn netwerk ieħor. Madankollu, l-abilità ta’ l-NRAs li jiżguraw dan jew li 
jista’bbilixxu termini ġusti u raġonevoli għal tali interkonnessjoni m’hix ċara fit-test u 
permezz tat-tħassir ta’ dawn id-dispożizzjonijiet din issir iżjed dgħajfa. Il-kwistjonijiet dwar l-
iżgurar tad-disponibilità ta' l-aċċess għas-servizzi jistgħu jsiru dejjem iżjed rilevanti f'ambjent 
fejn jista’ jkun hemm livell ta’ kompetizzjoni (jiġifieri, l-ebda dominanza) bla ma jkun hemm 
dinamiżmu biżżejjed li jiżgura li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-konsumatur.

Emenda 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 6 – punt b – punt ii
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(ii) Is-sentenza li ġejja tiddaħħal bħala t-
tieni sentenza tat-tieni subparagrafu:

imħassar

"Il-Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità 
tissottometti skond l-Artikolu 4(3)(m) tar-
Regolament Nru [.../KE]."

Or. es

Emenda 644
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Artikolu 9, paragrafu 1 huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistgħu, skond id-dispożizzjonijiet ta' 
Artikolu 8, jimponu obbligi għat-
trasparenza b’relazzjoni ma’ l-
interkonnessjoni u/jew aċċess, li jeħtieġu 
li l-operaturi jagħmlu pubbliku 
informazzjoni speċifika, bħal 
informazzjoni dwar il-kontabilità, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-
karatteristiċi tar-network, ir-
restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-servizzi u 
l-applikazzjonijiet, it-termini u 
kondizzjonijiet għall-forniment u l-użu, 
u l-prezzijiet."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi nazzjonali jeħtieġu awtorità ċara biex jimponu obbligi ta’ trasparenza fir-
rigward ta’ politiki dwar il-ġestjoni tat-traffiku fir-rigward ta' kwalunkwe restrizzjoni fuq l-
aċċess ta’ l-utenti finali u tal-politiki tal-ġestjoni tat-traffiku.

Emenda 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 6 b (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) L-Artikolu 9, paragrafu 4 huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"4. Minkejja l-paragrafu 3, fejn jinstab li 
operatur ikollu Saħħa Sinifikanti fis-Suq 
(SMP) f’suq rilevanti skond l-Artikolu [15 
tad-Direttiva ta’ Qafas] dwar l-aċċess 
lokali f’lokazzjoni, l-awtoritajiet 



AM\726891MT.doc 41/102 PE407.731v01-00

MT

regolatorji nazzjonali għandhom 
jiżguraw il-pubblikazzjoni ta' l-offerta 
ta' referenza li jkun fiha ta' l-anqas l-
elementi stipulati fl-Anness II."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda taġġorna d-deskrizzjoni ta’ aċċess li jirriżulta mid-dominanza fil-linja lokali fid-
Direttiva dwar l-Aċċess biex tiżgura n-newtralità teknoloġika u tadattaha għad-definizzjoni l-
ġdida fis-Swieq Relevanti tal-Kummissjoni. Sakemm l-emendi jkunu approvati, ħafna linji 
jistgħu jkunu magħmulin parzjalment jew totalment minn fibra u għalhekk hija meħtieġa n-
newtralità teknoloġika biex ikun żgurat li l-Qafas ikun tajjeb għall-futur.

Emenda 646
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 6 b (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) L-Artikolu 9, paragrafu 4 huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"4. Minkejja l-paragrafu 3, fejn jinstab li 
operatur ikollu Saħħa Sinifikanti fis-Suq 
(SMP) f’suq rilevanti skond l-Artikolu [15 
tad-Direttiva ta’ Qafas] dwar l-aċċess 
lokali f’lokazzjoni, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom
jiżguraw il-pubblikazzjoni ta' l-offerta 
ta' referenza li jkun fiha ta' l-anqas l-
elementi stipulati fl-Anness II."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda taġġorna d-deskrizzjoni ta’ aċċess li jirriżulta mid-dominanza fil-linja lokali fid-
Direttiva dwar l-Aċċess biex tiżgura n-newtralità teknoloġika u tadattaha għad-definizzjoni l-
ġdida fis-Swieq Relevanti tal-Kummissjoni. Sakemm l-emendi jkunu approvati, ħafna linji 
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jistgħu jkunu magħmulin parzjalment jew totalment minn fibra u għalhekk hija meħtieġa n-
newtralità teknoloġika biex ikun żgurat li l-Qafas ikun tajjeb għall-futur.

Emenda 647
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 6 b (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) L-Artikolu 9, paragrafu 4 huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"4. Minkejja l-paragrafu 3, fejn jinstab li 
operatur ikollu Saħħa Sinifikanti fis-Suq 
(SMP) f’suq rilevanti skond l-Artikolu [15 
tad-Direttiva ta’ Qafas] dwar l-aċċess 
lokali f’lokazzjoni, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jiżguraw il-pubblikazzjoni ta' l-offerta 
ta' referenza li jkun fiha ta' l-anqas l-
elementi stipulati fl-Anness II."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda taġġorna d-deskrizzjoni ta’ aċċess li jirriżulta mid-dominanza fil-linja lokali fid-
Direttiva dwar l-Aċċess biex tiżgura n-newtralità teknoloġika u tadattaha għad-definizzjoni l-
ġdida fis-Swieq Relevanti tal-Kummissjoni. Sakemm l-emendi jkunu approvati, ħafna linji 
jistgħu jkunu magħmulin parzjalment jew totalment minn fibra u għalhekk hija meħtieġa n-
newtralità teknoloġika biex ikun żgurat li l-Qafas ikun tajjeb għall-futur.

Emenda 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 7
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 9 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘5. Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-emendi 
meħtieġa għall-Anness II sabiex tadattah 
għall-iżviluppi teknoloġiċi u fis-suq. Il-
miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, 
għandhom ikunu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(3). F'każijiet ta’ 
urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 14(4). Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
Awtorità.’

‘5. Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-emendi 
meħtieġa għall-Anness II sabiex tadattah 
għall-iżviluppi teknoloġiċi u fis-suq. Il-
miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, 
għandhom ikunu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(3). Fl-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista’ tkun 
megħjuna mill-BERT.’

Or. es

Emenda 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Is-subparagrafu 1 tal-paragrafu 1 
huwa ssostitwit bit-test li ġej:
"1. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
tista’, skond id-dispożizzjonijiet ta' 
Artikolu 8, timponi obbligi fuq operaturi 
biex jissodisfaw talbiet raġonevoli għall-
aċċess għal, u l-użu ta', elementi speċifiċi 
ta' networks u faċilitajiet assoċjati, fost 
ġwejjeġ oħra f'sitwazzjonijiet fejn l-
awtorità regolatorja nazzjonali tqis li ċ-
ċaħda għall-aċċess jew termini u 
kondizzjonijiet mhux raġonevoli li 
jkollhom effett simili jfixklu it-tfaċċar 
ta' suq kompetittiv sostenibbli fil-livell 
tal-bejgħ bl-imnut jew li ma jkunux fl-
interess ta' l-utent finali. Fil-kuntest 
partikulari netwerks ta’ aċċess tal-
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ġenerazzjoni li jmiss, l-obbligi ta’ l-aċċess 
għandhom jinkludu obbligu ta' aċċess 
singlu fuq il-livell l-iżjed baxx tal-livell 
tal-valur miżjud tal-mgħalaq, tubi u arbli, 
sabiex tkun żgurata kompetizzjoni 
massima fl-infrastruttura. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jieqfu 
jimponu jew jirregolaw l-aċċess jekk 
ikunu ġew konklużi ftehimiet 
kummerċjali volontarji bejn il-partijiet. 
Fin-nuqqas ta’ ftehimiet kummerċjali 
volontarji bħal dawn, l-operaturi jistgħu 
jiġu mitluba inter alia:"

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolazzjoni m’għandhiex tipproteġi mudelli ta’ kummerċ partikulari; minflok, għandha 
tiffoka fuq mgħalaq ekonomiċi. Ir-regolazzjoni, sabiex tnaqqas kemm jista’ jkun it-tfixkil li 
tikkawża, għandha f’kull każ, bħala prinċipju, tillimita ruħha għall-iżjed livell baxx tal-valur 
miżjud.

Emenda 650
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 - kliem ta' introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-kliem ta’ introduzzjoni tas-
subparagrafu 2 tal-paragrafu 1 għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
m’għandhomx jimponu obbligi ta’ aċċess 
jekk ikun hemm ftehimiet kummerċjali 
volontarji adegwati bejn il-partijiet. Meta 
n-negozjati volontarji kummerċjali jfallu,
l-operaturi jistgħu jiġu mitluba inter 
alia:"

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-taqsim tal-faċilitajiet għandu jkun impost b’mod esklussiv fejn ikun hemm nuqqas ta’ 
provvista li tfixkel lill-forzi tas-suq milli jaħdmu sewwa.

Emenda 651
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jipprovdu l-ko-lokazzjoni jew forom 
oħra ta’ użu komuni tal-faċilitajiet, 
inklużi t-tubi, il-bini jew id-dħul fil-bini, l-
antenni, it-toqob ta’ l-ispezzjonar, u l-
kaxxi tat-triq;’

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-faċilitajiet issemma diġà fl-Artikolu 12 tad-Direttiva ta’ Qafas. Għalhekk l-
inklużjoni tiegħu mill-ġdid f’Artikolu 12(1)(f) tad-Direttiva dwar l-Aċċess hija żejda. Barra 
minn dan, iżjed estensjoni ta’ l-obbligi ta’ l-aċċess għall-identità, il-lokazzjoni u l-preżenza 
ta' l-utent mhix iġġustifikata, minħabba li dan ma jinvolvix mgħalaq u għalhekk, s'issa, ma 
kinitx soġġetta għar-regolazzjoni ex ante lanqas.

Emenda 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jipprovdu l-ko-lokazzjoni jew forom 
oħra ta’ użu komuni tal-faċilitajiet, 
inklużi t-tubi, il-bini jew id-dħul fil-bini, l-
antenni, it-toqob ta’ l-ispezzjonar, u l-
kaxxi tat-triq;’

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu komuni tal-faċilitajiet diġà jissemma fl-Artikolu 12 FD. Għaldaqstant, l-Artikolu 12 
paragrafu 1 (f) huwa żejjed.

Emenda 653
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jipprovdu l-ko-lokazzjoni jew forom 
oħra ta’ użu komuni tal-faċilitajiet, inklużi 
t-tubi, il-bini jew id-dħul fil-bini, l-
antenni, it-toqob ta’ l-ispezzjonar, u l-
kaxxi tat-triq;

(f) li jipprovdu l-ko-lokazzjoni jew forom 
oħra ta’ użu komuni tal-faċilitajiet, inklużi 
t-tubi, il-bini jew id-dħul fil-bini, l-arbli u 
t-toqob ta’ l-ispezzjonar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kaxxi tat-triq m’għandhomx jissemmew b’mod espliċitu fil-lista tal-fakultajiet suxxettibbli 
għal impożizzjoni regolatorja. Dan għax l-użu komuni ta’ kaxxa tat-triq huwa estremament 
ikkumplikat u jista’ jwassal għal kumplessitajiet minħabba l-preżenza ta’ apparat elettroniku 
ta’ operaturi differenti fl-istess kontenitur. 

Emenda 654
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 
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1, jiddaħħal il-punt li ġej:
"(fa) biex tingħata lil partijiet terzi offerta 
ta’ riferenza għall-għoti ta' l-aċċess għat-
tubi;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Entitajiet ġodda għandu jkollhom aċċess għat-tubi ta' l-operaturi li jkollhom saħħa sinifikanti 
fis-suq b’mod ġust u mhux diskriminatorju. Dan għandu jiffaċilita l-kompetizzjoni għall-
infrastruttura u t-transizzjoni għal suq li jkun kompletament kompettittiv.

Emenda 655
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt j 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) li jipprovdu l-aċċess għas-servizzi 
assoċjati bħal ma huma l-identità, il-lok u 
l-kapaċità tal-preżenza.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-faċilitajiet issemma diġà fl-Artikolu 12 tad-Direttiva ta’ Qafas. Għalhekk l-
inklużjoni tiegħu mill-ġdid f’Artikolu 12(1)(f) tad-Direttiva dwar l-Aċċess hija żejda. Barra 
minn dan, iżjed estensjoni ta’ l-obbligi ta’ l-aċċess għall-identità, il-lokazzjoni u l-preżenza 
ta' l-utent mhix iġġustifikata, minħabba li dan ma jinvolvix mgħalaq u għalhekk, s'issa, ma 
kinitx soġġetta għar-regolazzjoni ex ante lanqas.
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Emenda 656
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) li jipprovdu l-aċċess għas-servizzi 
assoċjati bħal ma huma l-identità, il-lok u 
l-kapaċità tal-preżenza.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bl-istess mod, politika proporzjonata ex ante dwar investimenti ġodda teħtieġ li tiffoka l-
intervent regolatorju fuq il-mgħalaq rilevanti, billi tiġi evitata r-regolazzjoni ex ante meta 
jkun possibbli li jintlaħaq ftehim kummerċjali. Meta jkun hemm żvilupp ta’ kompetizzjoni fil-
prodotti ta’ aċċess upstream (eżempju, it-tubi), l-estensjoni ta’ regolazzjoni għal-livell 
downstream għandha tkun evalwata skond il-prinċipju tal-proporzjonalità. 

Emenda 657
Gabriele Albertini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 
1, il-punt li ġej huwa miżjud:

"(ja)biex jingħataw servizzi ta’ kontijiet 
ta’ partijiet terzi u aċċess għall-bażi tad-
data ta’ l-abbonati lill-fornituri tas-
servizzi tat-tiftix fid-direttorju."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tat-Tiftix fid-Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u għall-utent 
ixjuħ u għall-utenti b’mod ġenerali. Is-servizzi ta’ kontijiet u ta’ ġbir u aċċess ta’ partijiet 
terzi għall-bażijiet ta’ data dwar membri huma faċilitajiet essenzjali li operatur ta’ 
telekomunikazzjonijiet li jikkontrolla l-aċċess għall-utenti aħħarin għandu jipprovdi lill-
fornituri ta’ talbiet dwar id-direttorju sabiex ikun possibbli li jkun hemm forniment ta’ 
servizzi ta’ tiftix fid-direttorju kompetittivi skond id-Direttiva tal-Kompetizzjoni (Artikolu 5).  
L-aċċess għall-bażijiet ta’ data dwar abboanti huwa indirizzat speċifikament fl-Artikolu 25.2 
tad-Direttiva dwar is-Servizz Universali.

Emenda 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 
1, il-punt li ġej huwa miżjud:

"(ja)biex jingħataw servizzi ta’ kontijiet 
ta’ partijiet terzi u aċċess għall-bażi tad-
data ta l-abbonati lill-fornituri tas-servizzi 
tat-tiftix fid-direttorju."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tat-Tiftix fid-Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u għall-utent 
ixjuħ u għall-utenti b’mod ġenerali. Is-servizzi ta’ kontijiet u ta’ ġbir u aċċess ta’ partijiet 
terzi għall-bażijiet ta data dwar membri  huma faċilitajiet essenzjali li operatur ta’ 
telekomunikazzjonijiet li jikkontrolla l-aċċess għall-utenti aħħarin għandu jipprovdi lill-
fornituri ta’ talbiet  dwar id-direttorju sabiex ikun possibbli li jkun hemm forniment ta’ 
servizzi ta’ tiftix fid-direttorju kompetittivi skond id-Direttiva tal-Kompetizzjoni (Artikolu 5).  
L-aċċess għall-bażijiet ta data dwar abboanti huwa indirizzat speċifikament fl-Artikolu 25.2 
tad-Direttiva dwar is-Servizz Universali.
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Emenda 659
Stefano Zappalà

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 
1, il-punt li ġej huwa miżjud:
"(ja)biex jingħataw servizzi ta’ kontijiet 
ta’ partijiet terzi u aċċess għall-bażi tad-
data ta l-abbonati lill-fornituri tas-servizzi 
tat-tiftix fid-direttorju."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tat-Tiftix fid-Direttorju huma servizz kritiku għall-utenti b’diżabilità u għall-utent 
ixjuħ u għall-utenti b’mod ġenerali. Is-servizzi ta’ kontijiet u ta’ ġbir u aċċess ta’ partijiet 
terzi għall-bażijiet ta data dwar membri  huma faċilitajiet essenzjali li operatur ta’ 
telekomunikazzjonijiet li jikkontrolla l-aċċess għall-utenti aħħarin għandu jipprovdi lill-
fornituri ta’ talbiet  dwar id-direttorju sabiex ikun possibbli li jkun hemm forniment ta’ 
servizzi ta’ tiftix fid-direttorju kompetittivi skond id-Direttiva tal-Kompetizzjoni (Artikolu 5).  
L-aċċess għall-bażijiet ta data dwar abboanti huwa indirizzat speċifikament fl-Artikolu 25.2 
tad-Direttiva dwar is-Servizz Universali. 

Emenda 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b b (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 
1, il-punt li ġej huwa miżjud:
"(jb) l-operaturi tan-netwerks għandhom 
jipproponu u joffru interkonnessjoni 
transkonfinali lill-operaturi li jitolbuha 
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b’kundizzjonijiet raġonevoli u mhux 
diskriminatorji biex jippermettu t-tnaqqis 
ulterjuri tas-sejħiet internazzjonali.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ostakoli mhux iġġustifikati għall-interoperabilità għandhom jitneħħew permezz ta’ l-
interkonnessjoni jew bil-modalitajiet tar-roaming. Ostakoli bħal dawn għandhom effett dirett 
fuq il-kompetizzjoni fl-offerti disponibbli għall-konsumaturi.

Emenda 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – Punt 8 – punt b c (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt jc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) Fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 
1, il-punt li ġej huwa miżjud:
"(jc) l-operaturi tan-netwerks għandhom 
jipproponu u joffru r-roaming lill-
operaturi li jitolbuh b’kundizzjonijiet 
raġonevoli u mhux diskriminatorji.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ostakoli mhux iġġustifikati għall-interoperabilità għandhom jitneħħew permezz ta’ l-
interkonnessjoni jew bil-modalitajiet tar-roaming. Ostakoli bħal dawn għandhom effett dirett 
fuq il-kompetizzjoni fl-offerti disponibbli għall-konsumaturi.
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Emenda 662
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) F’paragrafu 2, jiddaħħal il-punt -a li 
ġej:
"(-a) sakemm l-aċċess fi kwantitajiet kbar 
f’livell baxx ta’ valur miżjud ikun 
biżżejjed biex jiżgura l-kompetizzjoni fis-
suq ta’ l-utenti aħħarin, m’għandu jiġi 
impost l-ebda obbligu ta’ aċċess f’livell 
ogħla ta’ valur miżjud.” 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolazzjoni m’għandhiex tipproteġi mudelli ta’ kummerċ partikulari; minflok, għandha 
tiffoka fuq mgħalaq ekonomiċi. Ir-regolazzjoni, sabiex tnaqqas kemm jista’ jkun it-tfixkil li 
tikkawża, għandha fkull każ, bħala prinċipju, tillimita ruħha għall-iżjed livell baxx tal-valur 
miżjud.

Emenda 663
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b e (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(be) Fil-paragrafu 2, il-punt (a) huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"(a) il-vijabilità teknika u ekonomika ta' 
l-użu jew l-istallazzjoni ta' faċilitajiet 
kompetituri, fid-dawl tar-rata ta' l-
iżvilupp tas-suq u tal-benefiċċji għall-
konsumaturi, waqt li jiġu kkunsidrati n-
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natura u t-tip ta' interkonnessjoni u 
aċċess involuti;  u, b’mod partikulari, fejn 
prodotti ta’ aċċess upstream oħrajn, bħat-
tubi, ikunu disponibbli, m’għandu jiġi 
impost l-ebda obbligu ta’ aċċess ulterjuri 
għal prodotti fi kwantità kbira 
downstream minn kwalunkwe prodotti ta’ 
aċċess bħal dawn.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolazzjoni m’għandhiex tipproteġi mudelli ta’ kummerċ partikulari; minflok, għandha 
tiffoka fuq mgħalaq ekonomiċi. Ir-regolazzjoni, sabiex tnaqqas kemm jista’ jkun it-tfixkil li 
tikkawża, għandha fkull każ, bħala prinċipju, tillimita ruħha għall-iżjed livell baxx tal-valur 
miżjud.

Emenda 664
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b e (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(be) Fil-paragrafu 2, il-punt (a) huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"(a) il-vijabilità teknika u ekonomika ta' 
l-użu jew l-istallazzjoni ta' faċilitajiet 
kompetituri, fid-dawl tar-rata ta' l-
iżvilupp tas-suq u tal-benefiċċji għall-
konsumaturi, waqt li jiġu kkunsidrati n-
natura u t-tip ta' interkonnessjoni u 
aċċess involuti u b’mod partikulari d-
disponibilità ta’ prodotti ta’ aċċess fi 
kwantitajiet kbar, bħat-tubi;"

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bl-istess mod, politika proporzjonata ex ante dwar investimenti ġodda teħtieġ li tiffoka l-
intervent regolatorju fuq il-mgħalaq rilevanti, billi tiġi evitata r-regolazzjoni ex ante meta 
jkun possibbli li jintlaħaq ftehim kummerċjali. Meta jkun hemm żvilupp ta’ kompetizzjoni fil-
prodotti ta’ aċċess upstream (eżempju, it-tubi), l-estensjoni ta’ regolazzjoni għal-livell 
downstream għandha tkun evalwata skond il-prinċipju tal-proporzjonalità. 

Emenda 665
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b f (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bf) Fil-paragrafu 2, il-punt (c) huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"(c) l-investiment inizjali mill-
proprjetarju tal-faċilità, waqt li wieħed 
iżomm f'moħħu r-riskji involuti meta 
jsir dak l-investiment, inkluż il-qsim 
xieraq tiegħu bejn l-operaturi li 
jibbenefikaw mill-aċċess għal dawn il-
faċilitajiet il-ġodda;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li r-Regolaturi Nazzjonali jqisu r-riskji ta’ l-investiment. 

Emenda 666
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b f (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bf) Fil-paragrafu 2, il-punt (c) huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"(c) l-investiment inizjali mill-
proprjetarju tal-faċilità, waqt li wieħed 
iżomm f'moħħu r-riskji involuti meta 
jsir dak l-investiment, inkluż il-qsim 
xieraq tiegħu bejn l-operaturi li 
jibbenefikaw mill-aċċess għal dawn il-
faċilitajiet il-ġodda;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ u prattiku li r-Regolaturi Nazzjonali jqisu r-riskji ta’ l-investiment. 

Emenda 667
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b g (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bg) Fil-paragrafu 2, il-punt (d) huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"(d) il-ħtieġa li tiġi salvagwardata l-
kompetizzjoni fuq medda ta' żmien fit-
tul, b’mod partikulari l-kompetizzjoni 
għall-infrastruttura;"

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolazzjoni m’għandhiex tipproteġi mudelli ta’ kummerċ partikulari; minflok, għandha 
tiffoka fuq mgħalaq ekonomiċi. Ir-regolazzjoni, sabiex tnaqqas kemm jista’ jkun it-tfixkil li 
tikkawża, għandha fkull każ, bħala prinċipju, tillimita ruħha għall-iżjed livell baxx tal-valur 
miżjud.
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Emenda 668
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b g (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bg) Fil-paragrafu 2, il-punt (d) huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"(d) il-ħtieġa li tiġi salvagwardata l-
kompetizzjoni fuq medda ta' żmien fit-
tul, b’mod partikulari l-kompetizzjoni 
bbażata fuq l-infrastruttura;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bl-istess mod, politika proporzjonata ex ante dwar investimenti ġodda teħtieġ li tiffoka l-
intervent regolatorju fuq il-mgħalaq rilevanti, billi tiġi evitata r-regolazzjoni ex ante meta 
jkun possibbli li jintlaħaq ftehim kummerċjali. Meta jkun hemm żvilupp ta’ kompetizzjoni fil-
prodotti ta aċċess upstream (eżempju, it-tubi), l-estensjoni ta regolazzjoni għal-livell 
downstream għandha tkun evalwata skond il-prinċipju tal-proporzjonalità. 

Emenda 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt c
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘3. Meta jimponu l-obbligi fuq l-operatur 
biex jipprovdi l-aċċess skond id-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
jista’bbilixxu l-kundizzjonijiet tekniċi jew 
operattivi li jridu jkunu ssodisfatti minn 
dak li jipprovdi l-aċċess u/jew mill-

‘3. Meta jimponu l-obbligi fuq l-operatur 
biex jipprovdi l-aċċess skond id-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
jista’bbilixxu l-kundizzjonijiet tekniċi jew 
operattivi li jridu jkunu ssodisfatti minn 
dak li jipprovdi l-aċċess u/jew mill-
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benefiċjarji ta’ dan l-aċċess meta jkun 
meħtieġ biex ikun żgurat it-tħaddim 
normali tan-netwerk. Meta jkun hemm l-
obbligi li jkunu segwiti standards tekniċi 
speċifiċi dawn għandhom ikunu konformi 
ma’ l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet 
preskritti skond l-Artikolu 17(1) tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas)’

benefiċjarji ta’ dan l-aċċess meta jkun 
meħtieġ biex ikun żgurat it-tħaddim 
normali tan-netwerk. Meta jkun hemm l-
obbligi li jkunu segwiti standards tekniċi 
speċifiċi dawn għandhom ikunu konformi 
ma’ l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet 
preskritti skond l-Artikolu 17 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas)’

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan hu li l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali jingħataw is-setgħa li jistipulaw 
speċifikazzjonijiet tekniċi flimkien ma’ dawk elenkati fil-lista ta’ l-istandards tekniċi 
ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċċjali.

Emenda 670
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Jiddaħħal l-Artikolu 12a li ġej:
“Artikolu 12a

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 8, jimponu obbligi fuq l-
operaturi notifikati bħala li għandhom 
saħħa sinjifikanti fis-suq għall-aċċess 
għan-netwerk tat-telefown pubbliku f’lok 
fiss biex joffru lill-fornituri interkonnessi 
kollha ta’ servizzi tat-telefown disponibbli 
għall-pubbliku aċċess għal servizzi li 
permezz tagħhom is-sejħiet mill-utenti 
aħħarin
(a) fuq il-bażi ta' sejħa b'sejħa billi 
jiddajaljaw kodiċi ta' għażla tal-carrier, u 
(b) permezz ta' għażla tal-carrier minn 
qabel
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ikunu jistgħu jitwasslu għand il-fornitur 
interkonness.
Permezz ta' għażla tal-carrier minn qabel, 
għandu jkun hemm il-faċilità li titwarrab 
kwalunkwe għażla preċedenti billi wieħed 
jiddajlja għażla tal-carrier.
L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali
għandhom jassiguraw li l-ipprezzar għall-
aċċess u l-interkonnessjoni relatati mal-
forniment tal-faċilitajiet fil-paragrafu 1 
tkun orjentata skond l-ispejjeż u li l-
ħlasijiet diretti għall-abbonati, jekk ikun 
hemm, ma jservux bħala disinċentiv 
għall-użu ta' dawn il-faċilitajiet."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk fil-prattika, fuq bażi legali, l-għażla u l-għażla minn qabel tal-carrier ma kinux saru 
mandatorji, anke jekk temporanjament, dan kien iwassal għal żvantaġġ kompetittiv 
irriparabbli li jkun akkumpanjat minn tnaqqis sostanzjali ta’ investiment fl-infrastruttura 
mill-kompetituri.

Emenda 671
Astrid Lulling

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 b (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) L-Artikolu 13, paragrafu 1 huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"1. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
tista’, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 8, timponi obbligi li jirrelataw 
ma’ l-irkupru ta' l-ispejjeż u l-kontrolli 
tal-prezzijiet, inklużi obbligi għall-
orjentazzjoni tal-prezzijiet għall-ispejjeż u 
obbligi li jikkonċernaw sistemi ta' 
kontabilità ta' l-ispejjeż, għall-forniment 
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ta' tipi speċifiċi ta' interkonnessjoni u/jew 
aċċess, f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-
suq tindika li n-nuqqas ta' kompetizzjoni 
effettiva jfisser li l-operatur konċernat 
jista’ jsofri prezzijiet f'livell eċċessivament 
għoli, jew jikkumpressa l-prezzijiet, għad-
detriment ta' l-utenti finali. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jieħdu 
kont ta' l-investiment magħmul mill-
operatur u jippermettulu rata raġonevoli 
ta' qligħ fuq il-kapital adegwat investit, 
waqt li jittieħed kont tar-riskji involuti u l-
ħtieġa li r-riskju ta’ l-investiment ikun 
maqsum b’mod indaqs l-bejn l-operaturi 
tas-suq."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolazzjoni dwar in-netwerks ta’ aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss għandha tqis ir-riskju 
sinifikanti tad-deċiżjoni dwar l-investiment. Prinċipalment l-investiment huwa tat-tip “sunk” 
u f’każ li jfalli jintilef kollu kemm hu. Għalhekk, l-approċċ regolatorju għandu jiġi mmodifikat 
sabiex jinkiseb ammont raġonevoli ta’ qsim tar-riskju bejn l-investitur u dak li jfittex l-aċċess, 
għax inkella l-investitur ikun l-uniku parteċipant li jieħu r-riskju ta’ l-investiment filwaqt li 
partijiet terzi jkunu jistgħu jaċċessaw in-netwerk il-ġdid bla ebda riskju.

Emenda 672
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 b (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  (8b) L-Artikolu 13, paragrafu 1 huwa 
ssostitwit bit-test li ġej:
"1. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
tista’, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 8, timponi obbligi li jirrelataw 
ma l-irkupru ta' l-ispejjeż u l-kontrolli 
tal-prezzijiet, inklużi obbligi għall-
orjentazzjoni tal-prezzijiet għall-ispejjeż 
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u obbligi li jikkonċernaw sistemi ta' 
kontabilità ta' l-ispejjeż, għall-forniment 
ta' tipi speċifiċi ta' interkonnessjoni 
u/jew aċċess, f'sitwazzjonijiet fejn analiżi 
tas-suq tindika li n-nuqqas ta' 
kompetizzjoni effettiva jfisser li l-
operatur konċernat jista’ jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, 
jew jikkumpressa l-prezzijiet, għad-
detriment ta' l-utenti finali. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu kont ta' l-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu 
rata raġonevoli ta' qligħ fuq il-kapital 
adegwat investit, waqt li jittieħed kont 
tar-riskji involuti u l-ħtieġa li r-riskju ta’ 
l-investiment ikun maqsum b’mod indaqs 
l-bejn l-operaturi tas-suq."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolazzjoni dwar in-netwerks ta’ aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss għandha tqis ir-riskju 
sinifikanti ta’ l-investiment. Is-sistema regolatorja kurrenti għalhekk għandha tiġi modifikata 
b’mod xieraq u, b’mod partikulari, għandha tinkludi mekkaniżmi għall-qsim ġust tar-riskji 
bejn l-investituri u dawk li jfittxu l-aċċess.

Emenda 673
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – Punt 8 c (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) Fl-Artikolu 13, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"1a. Meta ma jkun jista’ jintlaħaq l-ebda 
ftehim kummerċjali volontarju, u meta, 
minħabba raġunijiet ekonomiċi, il-
kompetizzjoni għall-infrastruttura ma 
tkunx possibbli, l-awtoritajiet regolatorji 
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nazzjonali jistgħu jirregolaw in-netwerks 
ta’ aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss, bil-
kundizzjoni li jkun żgurat li dawk li jfittxu 
l-aċċess iġorru parti sinifikanti mir-riskju 
meħud mill-investitur. Kuntratt li jaqsmu 
r-riskju jistgħu jinkludu ħlas bil-quddiem 
li jkopri l-premium tar-riskju għal ċertu 
volum ta’ aċċessi f’reġjuni partikulari jew 
jieħdu l-forma ta’ kuntratti ta’ aċċess fuq 
medda twila ta’ żmien bi kwantitajiet 
minimi għal perjodi ta’ żmien speċifiċi. 
Kuntratt fuq medda qasira mingħajr 
kwantitajiet minimi jistgħu jinkludu l-
premium tal-prezz li jkopri r-riskju ta’ l-
investiment ta’ l-investitur bis-
suppożizzjoni li r-riskju kollu ta’ l-
investiment qed jinġarr minnu jew 
minnha. Il-kontrol tal-prezz fir-rigward 
ta’ kuntratti ta’ aċċessi għal medda qasira 
u twila ta’ żmien bħal dawn għandu jsir 
skond l-Artikolu 13(6) ta’ din id-Direttiva. 
Kuntratt ta’ aċċess fuq medda twila 
għandu jirrifletti l-perjodu ta’ żmien 
meħtieġ sabiex jippermetti l-
amortizzament ta’ l-ispejjeż ta’ l-
investiment fi swieq ġodda."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament dwar in-netwerks ta’ aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss għandu jqis ir-riskju 
sinifikanti ta’ l-investiment. Is-sistema regolatorja kurrenti għalhekk għandha tiġi modifikata 
b’mod xieraq u, b’mod partikulari, għandha tinkludi mekkaniżmi għall-qsim ġust tar-riskji 
bejn l-investituri u dawk li jfittxu l-aċċess.

Emenda 674
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 c (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) Fl-Artikolu 13, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"1a. Meta ma jkun jista’ jintlaħaq l-ebda 
ftehim kummerċjali volontarju, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
jirregolaw in-netwerks ta’ aċċess tal-
ġenerazzjoni li jmiss filwaqt li jiżguraw li 
dawk li jfittxu l-aċċess iġorru parti 
raġonevoli mir-riskju meħud mill-
operatur li jkun investa. Kuntratt li 
jaqsmu r-riskju jistgħu jinkludu ħlas bil-
quddiem li jkopri l-premium tar-riskju 
għal ċertu ammont ta’ aċċessi f’reġjuni 
partikulari jew jieħu l-forma ta’ kuntratti 
ta’ aċċess fuq medda twila ta’ żmien bi 
kwantitajiet minimi għal perjodi ta’ żmien 
speċifiċi. Kuntratt fuq medda qasira 
mingħajr kwantitajiet minimi jistgħu 
jinkludu l-premium tal-prezz li jkopri r-
riskju ta’ l-investiment ta’ l-investitur bis-
suppożizzjoni li r-riskju kollu ta l-
investiment qed jinġarr minnu jew 
minnha. Kuntratt ta’ aċċess fuq medda 
twila għandu jirrifletti l-perjodu ta’ żmien 
meħtieġ sabiex jippermetti l-
amortizzament ta l-ispejjeż ta l-
investiment fi swieq ġodda."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament dwar in-netwerks ta’ aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss għandu jqis ir-riskju 
sinifikanti tad-deċiżjoni dwar l-investiment. Prinċipalment l-investiment huwa tat-tip “sunk” 
u f’każ li jfalli jintilef kollu kemm hu. Għalhekk, l-approċċ regolatorju għandu jiġi mmodifikat 
sabiex jinkiseb ammont raġonevoli ta’ qsim tar-riskju bejn l-investitur u dak li jfittex l-aċċess, 
għax inkella l-investitur ikun l-uniku parteċipant li jieħu r-riskju ta’ l-investiment filwaqt li 
partijiet terzi jkunu jistgħu jaċċessaw in-netwerk il-ġdid bla ebda riskju.
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Emenda 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – Punt 8 c (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) Fl-Artikolu 13, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"1a. Sabiex ikunu promossi inċentivi 
għall-investimenti f’netwerks ġodda ta’ 
veloċità għolja, meta jkunu stipulati 
ħlasijiet għall-aċċess, il-kumpanija li qed 
tipprovdi l-aċċess jibqgħalha qligħ li 
almenu jikkorrispondi ma’ l-ispejjeż tal-
kapital relatati ma’ l-investiment u mar-
riskju speċifiku għall-investiment."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni ewlenija għas-snin li ġejjin hija li jingħataw inċentivi xierqa għall-investimenti 
f’netwerks ġodda ta’ veloċità għolja li se jappoġġjaw l-innovazzjoni f’servizzi ta’ l-Internet 
mimlija kontenut. Dawn in-netwerks għandhom potenzjal enormi li jwasslu benefiċċji lill-
konsumaturi madwar l-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant, huwa vitali li ma jkun hemm ebda 
impediment għall-investiment sostenibbli fl-iżvilupp ta’ dawn in-netwerks ġodda, filwaqt li 
tingħata spinta ’l quddiem lill-kompetizzjoni u l-għażla tal-konsumaturi.

Emenda 676
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – Punt 8 c (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  (8c) Fl-Artikolu 13, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
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"1a. Sabiex ikunu promossi inċentivi 
għall-investimenti f’netwerks ġodda ta’ 
veloċità għolja, meta jkunu stipulati 
ħlasijiet għall-aċċess, il-kumpanija li qed 
tipprovdi l-aċċess jibqgħalha qligħ li 
almenu jikkorrispondi ma’ l-ispejjeż tal-
kapital relatati ma l-investiment u mar-
riskju speċifiku għall-investiment."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni ewlenija għas-snin li ġejjin hija li jingħataw inċentivi xierqa għall-investimenti 
f’netwerks ġodda ta’ veloċità għolja li se jappoġġjaw l-innovazzjoni f’servizzi ta’ l-Internet 
mimlija kontenut.

Emenda 677
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 c (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) Fl-Artikolu 13, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"1a. Fir-regolazzjoni tan-netwerks ta’ 
aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li dawk li jfittxu l-
aċċess iġorru parti raġonevoli mir-riskju 
meħud mill-operatur li jkun investa. 
Kuntratt li jaqsmu r-riskju jistgħu 
jinkludu ħlas bil-quddiem li jkopri l-
premium tar-riskju għal ċertu ammont ta’ 
aċċessi f’reġjuni partikulari jew jieħu l-
forma ta’ kuntratti ta’ aċċess fuq medda 
twila ta’ żmien bi kwantitajiet minimi għal 
perjodi ta żmien speċifiċi. Kuntratt fuq 
medda qasira mingħajr kwantitajiet 
minimi jistgħu jinkludu l-premium tal-
prezz li jkopri r-riskju ta’ l-investiment ta’ 
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l-investitur bis-suppożizzjoni li r-riskju 
kollu ta l-investiment qed jinġarr minnu 
jew minnha. Il-kontrol tal-prezz fir-
rigward ta’ kuntratti ta’ aċċessi għal 
medda qasira u twila ta’ żmien bħal dawn 
jista’ jsir skond il-paragrafu 4a. Kuntratt 
ta’ aċċess fuq medda twila għandu 
jirrifletti l-perjodu ta’ żmien meħtieġ 
sabiex jippermetti l-amortizzament ta l-
ispejjeż ta l-investiment fi swieq ġodda."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13 paragrafu 1 a (flimkien mal-paragrafu 4a) jintroduċi mudell ta' għażla li 
jagħmel differenza bejn kuntratti ta' qsim ta' riskju u kuntratti għal medda qasira ta' żmien bi 
premium tar-riskju. L-idea hi li jkun hemm taħlita ta’ inċentivi għall-investiment ma’ għażliet 
ta’ aċċess għal dawk li jfittxu l-aċċess, ħalli dawn l-operaturi jkunu jistgħu jagħżlu t-tip ta' 
kuntratt ta' aċċess adegwat li jikkorrispondi mal-mudell ta' negozju tagħhom. Ir-reġim ta’ l-
aċċess il-ġdid jipprovdi l-istabilità u l-prevedibilità għall-investituri u l-flessibilità għal dawk 
li jfittxu l-aċċess.

Emenda 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 d (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8d) Fl-Artikolu 13, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"1b. Jekk awtorità regolatorja nazzjonali 
tirregola l-aċċess għal netwerks ta’ aċċess 
tal-ġenerazzjoni l-ġdida, hija tista’ 
tobbliga lil dawk li qed ifittxu l-aċċess li 
jġorru sehem raġonevoli mis-sogru li 
jieħu l-operatur li jkun investa. Kuntratt li 
jaqsmu r-riskju jistgħu jinkludu ħlas bil-
quddiem li jkopri l-premium tar-riskju 
għal ċertu ammont ta’ aċċessi f’reġjuni 
partikulari jew jieħu l-forma ta’ kuntratti 
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ta’ aċċess fuq medda twila ta’ żmien bi 
kwantitajiet minimi għal perjodi ta’ żmien 
speċifiċi."

Or. en

Justification

Ir-regolamentazzjoni ta’ l-NGN's jistgħu iqisu r-riskju assoċjat mad-deċiżjoni ta’ l-
investiment. Il-qsim tar-riskju jista’ jinkiseb billi l-aċċess ikun possibbli fuq il-bażi ta’ ħlas 
bil-quddiem jew fuq il-bażi ta’ kuntratti ta’ aċċess fuq medda twila ta’ żmien bi kwantitajiet 
minimi ta’ xiri. Kuntratt fuq medda qasira mingħajr kwantitajiet minimi jistgħu jinkludu l-
premium tal-prezz li jkopri r-riskju ta’ l-investiment ta’ l-investitur bis-suppożizzjoni li r-
riskju kollu ta’ l-investiment qed jinġarr mill-investitur. Kuntratt ta’ aċċess fuq medda twila 
jista’ jirrifletti l-perjodu ta’ żmien meħtieġ sabiex jippermetti l-amortizzament ta’ l-ispejjeż
ta’ l-investiment fi swieq ġodda.

Emenda 679
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 e (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8e) Fl-Artikolu 13, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"4a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li r-
regolamentazzjoni tal-prezzijiet ta’ l-
aċċess għall-kuntratti ta’ qsim ta’ riskji 
għaż-żmien twil jkunu bi qbil ma' l-ispiża 
inkrementali għaż-żmien twil ta' operatur 
effiċjenti, bkunsiderazzjoni tar-rata 
kkalkulata tal-penetrazzjoni ta' l-operatur 
fi swieq ġodda, u li l-prezzijiet ta' aċċess 
għal kuntratti għaż-żmien qasir ikunu 
jinkludu premium tar-riskju. Premiums 
tar-riskju bħal dawn għandhom jitneħħew 
bil-mod bil-penetrazzjoni dejjem tiżdied 
tas-swieq il-ġodda. Testijiet dwar imġiba 
skorretta fl-ipprezzar (margin squeeze 
tests) m’għandhomx jiġu applikati għal 
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kuntratti ta' medda qasira ta' żmien meta 
jintalab ħlas għall-premium tar-riskju."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragarfu 4a jagħmel differenza bejn il-prezzijiet ta’ l-aċċess għal kuntratti ta’ qsim ta’ 
spejjeż u kuntratti għal medda qasira ta’ żmien. It-testijiet dwar imġiba skorretta fl-ipprezzar 
għandhom japplikaw fil-każ ta’ kuntratti ta’ qsim ta riskji. Dan m’għandux japplika għal 
kuntratti għal medda qasira ta' żmien, inkella l-investitur jitlef il-flessibilità neċessarja biex 
jistabbilixxi l-prezzijiet tal-penetrazzjoni. Il-prezzijiet ta' penetrazzjoni għandhom jirriflettu l-
process reċiproku ta’ kif  jiġu aċċettati prodotti ġodda. Kwalunkwe regolament li ma 
jippermettix il-flessibilità fil-prezzijiet ta’ penetrazzjoni ikun kontroproduċenti.

Emenda 680
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 e (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8e) Fl-Artikolu 13, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"4a. Fejn ikun hemm regolament dwar il-
prezz ta’ l-aċċess, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħmluha 
possibbli għall-operaturi bil-mandat biex, 
fl-għoti tagħhom tal-prezzijiet, iqisu wkoll 
l-ispejjeż barra l-ispejjeż inkrementali 
għaż-żmien tewil ta’ operatur effiċjenti, 
sakemm dawk l-ispejjeż ikunu stipulati 
mil-liġi jew sostanzjati b’mod suffiċjenti.  
Spejjeż bħal dawn għandhom jinkludu 
spejjeż li huma neċessarji biex jopera 
netwerk qadim wara netwerk ta’ aċċess 
tal-ġenerazzjoni li jmiss jekk dan 
jippromwovi kompetizzjoni sostenibbli jew 
iżid il-benefiċċju lill-konsumatur."

Or. de



PE407.731v01-00 68/102 AM\726891MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament dwar in-netwerks ta’ aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss għandu jqis ir-riskju 
sinifikanti ta’ l-investiment. Is-sistema regolatorja kurrenti għalhekk għandha tiġi modifikata 
b’mod xieraq u, b’mod partikulari, għandha tinkludi mekkaniżmi għall-qsim ġust tar-riskji 
bejn l-investituri u dawk li jfittxu l-aċċess.

Emenda 681
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 f (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8f) Fl-Artikolu 13, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"4b. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li r-
regolamentazzjoni tal-prezzijiet ta’ l-
aċċess għall-kuntratti ta’ qsim ta’ riskji 
għaż-żmien twil tkun bi qbil ma' l-ispiża 
inkrementali għaż-żmien twil ta' operatur 
effiċjenti, b’kunsiderazzjoni tar-rata 
kkalkulata tal-penetrazzjoni ta' l-operatur 
fi swieq ġodda, u li l-prezzijiet ta' aċċess 
għal kuntratti għaż-żmien qasir ikunu 
jinkludu premium tar-riskju. Premiums 
tar-riskju bħal dawn għandhom jitneħħew 
bil-mod bil-penetrazzjoni dejjem tiżdied 
tas-swieq il-ġodda, eżempju penetrazzjoni 
dejjem tiżdied ta’ konnessjonijiet tal-
ġenerazzjoni li jmiss. Għal dan il-perjodu, 
jistgħu jiġu stipulati prezzijiet għall-bejgħ 
ta’ kwantitajiet kbar fuq il-bażi tar-rati 
tal-konsumaturi finali.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament dwar in-netwerks ta’ aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss għandu jqis ir-riskju 
sinifikanti ta’ l-investiment. Is-sistema regolatorja kurrenti għalhekk għandha tiġi modifikata 
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b’mod xieraq u, b’mod partikulari, għandha tinkludi mekkaniżmi għall-qsim ġust tar-riskji 
bejn l-investituri u dawk li jfittxu l-aċċess.

Emenda 682
Astrid Lulling

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a imħassar
Separazzjoni funzjonali

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, 
u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu 
ta’ l-Artikolu 8(3), timponi obbligu fuq 
impriżi integrati vertikalment li jqiegħdu 
l-attivitajiet relatati mal-provvista fi 
kwantità kbira ta’ prodotti għall-aċċess 
għall-bejgħ mill-ġdid (wholesale), għand 
unità ta’ negozju li topera b’mod 
indipendenti.
Dik l-unità ta’ negozju għandha tforni l-
prodotti u s-servizzi għall-aċċess lill-
impriżi kollha, inklużi unitajiet ta’ 
negozju oħra fi ħdan il-kumpanija li 
jkollha l-kontoll tagħhom (parent 
company), fl-istess perijodi ta’ żmien li 
jrid isir dan, bl-istess termini u 
kundizzjonijijiet, inklużi dawk relatati 
mal-prezz u l-livelli ta’ servizz, u permezz 
ta’ l-istess sistemi u proċessi.
2. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha l-ħsieb li timponi l-obbligu tas-
separazzjoni funzjonali, hija għandha 
tissottometti t-talba lill-Kummissjoni li 
tkun tinkludi:
(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-
Artikoli 913 biex tinkiseb kompetizzjoni 
effettiva wara analiżi koordinata tas-swieq 
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rilevanti skond il-proċedura ta’ l-analiżi 
tas-suq stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas) 
tkun naqset, u għandha mnejn tkompli 
tonqos fuq bażi persistenti, milli tikseb 
kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza 
li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u 
fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna 
minn dawn is-swieq ta' prodotti.
(b) analiżi ta’ l-impatt mistenni fuq l-
awtorità regolatorja, fuq l-impriża, u fuq 
l-inċentivi tagħha biex tinvesti fin-
netwerk, u fuq partijiet involuti oħrajn, 
inkluż b'mod partikolari l-impatt mistenni 
fuq il-kompetizzjoni għall-infrastruttura, 
u kull effett potenzjali fuq il-konsumaturi;
(c) abbozz tal-miżura li qiegħda tkun 
proposta.
3. L-abbozz ta’ miżura għandu jinkludi l-
elementi li ġejjin:
(a) in-natura preċiża u l-livell ta’ 
separazzjoni, waqt li jispeċifika b’mod 
partikulari l-istatus ġuridiku ta’ l-entità
ta’ negozju separata;
(b) l-identifikazzjoni ta’ l-assi ta’ l-entità 
ta’ negozju separata, u tal-prodotti jew 
tas-servizzi li tipprovdi din l-entità;
(c) l-arranġamenti għal sistema ta’ 
awtorità biex tkun żgurata l-indipendenza 
ta’ l-impjegati ta’ l-entità ta’ negozju 
separata, u l-istruttura ta’ inċentivi li 
tikkorrispondi għaliha;
(d) ir-regoli biex jiżguraw l-osservanza ta’ 
l-obbligi;
(e) ir-regoli biex jiżguraw it-trasparenza 
tal-proċeduri operattivi, b’mod partikulari 
lejn partijiet oħra involuti;
(f) il-programm ta’ monitoraġġ biex tkun 
żgurata l-osservanza, inkluża l-
pubblikazzjoni ta’ rapport annwali.
4. Wara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni fuq 
l-abbozz ta' miżura, meħuda skond l-
Artikolu 8(3), l-awtorità regolatorja 
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nazzjonali għandha twettaq analiżi 
koordinata tas-swieq differenti marbutin 
man-netwerk ta’ l-aċċess skond il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas). Fuq il-bażi tal-valutazzjoni 
tagħha, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha timponi, iżżomm, temenda jew 
tirtira l-obbligi, skond l-Artikoli 6 u 7 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas).
5. L-impriża li kienet imposta fuqha s-
separazzjoni funzjonali tista’ tkun 
soġġetta għal kull obbligu identifikat fl-
Artikoli 9-13 f’kull suq speċifikat meta 
hija tkun ġiet innominata bħala li 
għandha saħħa sinifikanti fis-suq skond l-
Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas), jew kull obbligu 
ieħor awtorizzat mill-Kummissjoni skond 
il-paragrafu 3 ta’ l-Artikolu 8.

Or. en

Emenda 683
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a imħassar
Separazzjoni funzjonali

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, 
u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu 
ta’ l-Artikolu 8(3), timponi obbligu fuq 
impriżi integrati vertikalment li jqiegħdu 
l-attivitajiet relatati mal-provvista fi 
kwantità kbira ta’ prodotti għall-aċċess 
għall-bejgħ mill-ġdid (wholesale), għand 
unità ta’ negozju li topera b’mod 
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indipendenti.
Dik l-unità ta’ negozju għandha tforni l-
prodotti u s-servizzi għall-aċċess lill-
impriżi kollha, inklużi unitajiet ta’ 
negozju oħra fi ħdan il-kumpanija li 
jkollha l-kontoll tagħhom (parent 
company), fl-istess perijodi ta’ żmien li 
jrid isir dan, bl-istess termini u 
kundizzjonijijiet, inklużi dawk relatati 
mal-prezz u l-livelli ta’ servizz, u permezz 
ta’ l-istess sistemi u proċessi.
2. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha l-ħsieb li timponi l-obbligu tas-
separazzjoni funzjonali, hija għandha 
tissottometti t-talba lill-Kummissjoni li 
tkun tinkludi:
(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-
Artikoli 913 biex tinkiseb kompetizzjoni 
effettiva wara analiżi koordinata tas-swieq 
rilevanti skond il-proċedura ta’ l-analiżi 
tas-suq stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas) 
tkun naqset, u għandha mnejn tkompli 
tonqos fuq bażi persistenti, milli tikseb 
kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza 
li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u 
fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna 
minn dawn is-swieq ta' prodotti.
(b) analiżi ta’ l-impatt mistenni fuq l-
awtorità regolatorja, fuq l-impriża, u fuq 
l-inċentivi tagħha biex tinvesti fin-
netwerk, u fuq partijiet involuti oħrajn, 
inkluż b'mod partikolari l-impatt mistenni 
fuq il-kompetizzjoni għall-infrastruttura, 
u kull effett potenzjali fuq il-konsumaturi;
(c) abbozz tal-miżura li qiegħda tkun 
proposta.
3. L-abbozz ta’ miżura għandu jinkludi l-
elementi li ġejjin:
(a) in-natura preċiża u l-livell ta’ 
separazzjoni, waqt li jispeċifika b’mod 
partikulari l-istatus ġuridiku ta’ l-entità 
ta’ negozju separata;
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(b) l-identifikazzjoni ta’ l-assi ta’ l-entità 
ta’ negozju separata, u tal-prodotti jew 
tas-servizzi li tipprovdi din l-entità;
(c) l-arranġamenti għal sistema ta’ 
awtorità biex tkun żgurata l-indipendenza 
ta’ l-impjegati ta’ l-entità ta’ negozju 
separata, u l-istruttura ta’ inċentivi li 
tikkorrispondi għaliha;
(d) ir-regoli biex jiżguraw l-osservanza ta’ 
l-obbligi;
(e) ir-regoli biex jiżguraw it-trasparenza
tal-proċeduri operattivi, b’mod partikulari 
lejn partijiet oħra involuti;
(f) il-programm ta’ monitoraġġ biex tkun 
żgurata l-osservanza, inkluża l-
pubblikazzjoni ta’ rapport annwali.
4. Wara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni fuq 
l-abbozz ta' miżura, meħuda skond l-
Artikolu 8(3), l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha twettaq analiżi 
koordinata tas-swieq differenti marbutin 
man-netwerk ta’ l-aċċess skond il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas). Fuq il-bażi tal-valutazzjoni 
tagħha, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha timponi, iżżomm, temenda jew 
tirtira l-obbligi, skond l-Artikoli 6 u 7 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas).
5. L-impriża li kienet imposta fuqha s-
separazzjoni funzjonali tista’ tkun 
soġġetta għal kull obbligu identifikat fl-
Artikoli 9-13 f’kull suq speċifikat meta 
hija tkun ġiet innominata bħala li 
għandha saħħa sinifikanti fis-suq skond l-
Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas), jew kull obbligu 
ieħor awtorizzat mill-Kummissjoni skond 
il-paragrafu 3 ta’ l-Artikolu 8.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed, however, if regulation of 
the access markets had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has 
been able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee 
sufficient access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant 
market power. The Commission proposal should therefore be rejected. 

Emenda 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a imħassar
Separazzjoni funzjonali

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, 
u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu 
ta’ l-Artikolu 8(3), timponi obbligu fuq 
impriżi integrati vertikalment li jqiegħdu 
l-attivitajiet relatati mal-provvista fi 
kwantità kbira ta’ prodotti għall-aċċess 
għall-bejgħ mill-ġdid (wholesale), għand 
unità ta’ negozju li topera b’mod 
indipendenti.
Dik l-unità ta’ negozju għandha tforni l-
prodotti u s-servizzi għall-aċċess lill-
impriżi kollha, inklużi unitajiet ta’ 
negozju oħra fi ħdan il-kumpanija li 
jkollha l-kontoll tagħhom (parent 
company), fl-istess perijodi ta’ żmien li 
jrid isir dan, bl-istess termini u 
kundizzjonijijiet, inklużi dawk relatati 
mal-prezz u l-livelli ta’ servizz, u permezz 
ta’ l-istess sistemi u proċessi.
2. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha l-ħsieb li timponi l-obbligu tas-
separazzjoni funzjonali, hija għandha 
tissottometti t-talba lill-Kummissjoni li 
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tkun tinkludi:
(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-Artikoli 9-
13 biex tinkiseb kompetizzjoni effettiva 
wara analiżi koordinata tas-swieq 
rilevanti skond il-proċedura ta’ l-analiżi 
tas-suq stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas) 
tkun naqset, u għandha mnejn tkompli 
tonqos fuq bażi persistenti, milli tikseb 
kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza 
li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u 
fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna 
minn dawn is-swieq ta' prodotti.
(b) analiżi ta’ l-impatt mistenni fuq l-
awtorità regolatorja, fuq l-impriża, u fuq 
l-inċentivi tagħha biex tinvesti fin-
netwerk, u fuq partijiet involuti oħrajn, 
inkluż b'mod partikolari l-impatt mistenni 
fuq il-kompetizzjoni għall-infrastruttura, 
u kull effett potenzjali fuq il-konsumaturi;
(c) abbozz tal-miżura li qiegħda tkun 
proposta.
3. L-abbozz ta’ miżura għandu jinkludi l-
elementi li ġejjin:
(a) in-natura preċiża u l-livell ta’ 
separazzjoni, waqt li jispeċifika b’mod 
partikulari l-istatus ġuridiku ta’ l-entità 
ta’ negozju separata;
(b) l-identifikazzjoni ta’ l-assi ta’ l-entità 
ta’ negozju separata, u tal-prodotti jew 
tas-servizzi li tipprovdi din l-entità;
(c) l-arranġamenti għal sistema ta’ 
awtorità biex tkun żgurata l-indipendenza 
ta’ l-impjegati ta’ l-entità ta’ negozju 
separata, u l-istruttura ta’ inċentivi li 
tikkorrispondi għaliha;
(d) ir-regoli biex jiżguraw l-osservanza ta’ 
l-obbligi;
(e) ir-regoli biex jiżguraw it-trasparenza 
tal-proċeduri operattivi, b’mod partikulari 
lejn partijiet oħra involuti;
(f) il-programm ta’ monitoraġġ biex tkun 
żgurata l-osservanza, inkluża l-
pubblikazzjoni ta’ rapport annwali.
4. Wara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni fuq 
l-abbozz ta' miżura, meħuda skond l-
Artikolu 8(3), l-awtorità regolatorja 
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nazzjonali għandha twettaq analiżi 
koordinata tas-swieq differenti marbutin 
man-netwerk ta’ l-aċċess skond il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas). Fuq il-bażi tal-valutazzjoni 
tagħha, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha timponi, iżżomm, temenda jew 
tirtira l-obbligi, skond l-Artikoli 6 u 7 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas).
5. L-impriża li kienet imposta fuqha s-
separazzjoni funzjonali tista’ tkun 
soġġetta għal kull obbligu identifikat fl-
Artikoli 9-13 f’kull suq speċifikat meta 
hija tkun ġiet innominata bħala li 
għandha saħħa sinifikanti fis-suq skond l-
Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas), jew kull obbligu 
ieħor awtorizzat mill-Kummissjoni skond 
il-paragrafu 3 ta’ l-Artikolu 8.

Or. es

Ġustifikazzjoni

The article is superfluous because the existing framework already affords a sufficient legal 
basis for NRAs to impose functional separation (Article 8(3) of the Access Directive). This 
option is likewise covered by the present competition legislation. Lastly, from a practical 
point of view, given that the possibility already exists, the inclusion of Article 13a might send 
an unfortunate message to the industry at a time when new-generation networks need to be set 
up and investment accordingly has to be provided to make this happen.

Emenda 685
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a imħassar
Separazzjoni funzjonali
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1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, 
u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu 
ta’ l-Artikolu 8(3), timponi obbligu fuq 
impriżi integrati vertikalment li jqiegħdu 
l-attivitajiet relatati mal-provvista fi 
kwantità kbira ta’ prodotti għall-aċċess 
għall-bejgħ mill-ġdid (wholesale), għand 
unità ta’ negozju li topera b’mod 
indipendenti.
Dik l-unità ta’ negozju għandha tforni l-
prodotti u s-servizzi għall-aċċess lill-
impriżi kollha, inklużi unitajiet ta’ 
negozju oħra fi ħdan il-kumpanija li 
jkollha l-kontoll tagħhom (parent 
company), fl-istess perijodi ta’ żmien li 
jrid isir dan, bl-istess termini u 
kundizzjonijijiet, inklużi dawk relatati 
mal-prezz u l-livelli ta’ servizz, u permezz 
ta’ l-istess sistemi u proċessi.
2. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali
jkollha l-ħsieb li timponi l-obbligu tas-
separazzjoni funzjonali, hija għandha 
tissottometti t-talba lill-Kummissjoni li 
tkun tinkludi:
(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-
Artikoli 913 biex tinkiseb kompetizzjoni 
effettiva wara analiżi koordinata tas-swieq 
rilevanti skond il-proċedura ta’ l-analiżi 
tas-suq stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas) 
tkun naqset, u għandha mnejn tkompli 
tonqos fuq bażi persistenti, milli tikseb 
kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza 
li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u 
fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna 
minn dawn is-swieq ta' prodotti.
(b) analiżi ta’ l-impatt mistenni fuq l-
awtorità regolatorja, fuq l-impriża, u fuq 
l-inċentivi tagħha biex tinvesti fin-
netwerk, u fuq partijiet involuti oħrajn, 
inkluż b'mod partikolari l-impatt mistenni 
fuq il-kompetizzjoni għall-infrastruttura, 
u kull effett potenzjali fuq il-konsumaturi;
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(c) abbozz tal-miżura li qiegħda tkun 
proposta.
3. L-abbozz ta’ miżura għandu jinkludi l-
elementi li ġejjin:
(a) in-natura preċiża u l-livell ta’ 
separazzjoni, waqt li jispeċifika b’mod 
partikulari l-istatus ġuridiku ta’ l-entità 
ta’ negozju separata;
(b) l-identifikazzjoni ta’ l-assi ta’ l-entità 
ta’ negozju separata, u tal-prodotti jew 
tas-servizzi li tipprovdi din l-entità;
(c) l-arranġamenti għal sistema ta’ 
awtorità biex tkun żgurata l-indipendenza 
ta’ l-impjegati ta’ l-entità ta’ negozju 
separata, u l-istruttura ta’ inċentivi li 
tikkorrispondi għaliha;
(d) ir-regoli biex jiżguraw l-osservanza ta’ 
l-obbligi;
(e) ir-regoli biex jiżguraw it-trasparenza 
tal-proċeduri operattivi, b’mod partikulari 
lejn partijiet oħra involuti;
(f) il-programm ta’ monitoraġġ biex tkun 
żgurata l-osservanza, inkluża l-
pubblikazzjoni ta’ rapport annwali.
4. Wara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni fuq 
l-abbozz ta' miżura, meħuda skond l-
Artikolu 8(3), l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha twettaq analiżi 
koordinata tas-swieq differenti marbutin 
man-netwerk ta’ l-aċċess skond il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas). Fuq il-bażi tal-valutazzjoni 
tagħha, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha timponi, iżżomm, temenda jew 
tirtira l-obbligi, skond l-Artikoli 6 u 7 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas).
5. L-impriża li kienet imposta fuqha s-
separazzjoni funzjonali tista’ tkun 
soġġetta għal kull obbligu identifikat fl-
Artikoli 9-13 f’kull suq speċifikat meta 
hija tkun ġiet innominata bħala li 
għandha saħħa sinifikanti fis-suq skond l-
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Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas), jew kull obbligu 
ieħor awtorizzat mill-Kummissjoni skond 
il-paragrafu 3 ta’ l-Artikolu 8.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni funzjonali ta’ imprizi tat-telekomunikazzjonijiet integrati b’mod vertikali 
tikkostitwixxi intervent enormi u disproporzjonat fid-drittijiet tal-kumpanniji. Strument 
drastiku bħal dan biex jiżgura l-kompetizzjoni se jkun possibbli biss, imma, jekk tkun falliet ir-
regolamentazzjoni tas-swieq ta' aċċess jew jekk din tkun fil-periklu li tfalli. Imma lanqas il-
Kummissjoni ma kienet kapaċi tinnota falliment bħal dan. Għall-kuntrarju, ir-regolamenti 
eżistenti jiggarantixxi aċċess suffiċjenti mill-kompetituri għall-infrastruttura ta’ l-operatur 
tan-netwerk b’poter sinifikanti fis-suq. Għalhekk, il-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi 
miċħuda.

Emenda 686
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a imħassar
Separazzjoni funzjonali

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, 
u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu 
ta’ l-Artikolu 8(3), timponi obbligu fuq 
impriżi integrati vertikalment li jqiegħdu 
l-attivitajiet relatati mal-provvista fi 
kwantità kbira ta’ prodotti għall-aċċess 
għall-bejgħ mill-ġdid (wholesale), għand 
unità ta’ negozju li topera b’mod 
indipendenti.

Dik l-unità ta’ negozju għandha tforni l-
prodotti u s-servizzi għall-aċċess lill-
impriżi kollha, inklużi unitajiet ta’ 
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negozju oħra fi ħdan il-kumpanija li 
jkollha l-kontoll tagħhom (parent 
company), fl-istess perijodi ta’ żmien li 
jrid isir dan, bl-istess termini u 
kundizzjonijijiet, inklużi dawk relatati 
mal-prezz u l-livelli ta’ servizz, u permezz 
ta’ l-istess sistemi u proċessi.

2. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha l-ħsieb li timponi l-obbligu tas-
separazzjoni funzjonali, hija għandha 
tissottometti t-talba lill-Kummissjoni li 
tkun tinkludi:
(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-
Artikoli 913 biex tinkiseb kompetizzjoni 
effettiva wara analiżi koordinata tas-swieq 
rilevanti skond il-proċedura ta’ l-analiżi 
tas-suq stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas) 
tkun naqset, u għandha mnejn tkompli 
tonqos fuq bażi persistenti, milli tikseb 
kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza 
li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u 
fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna 
minn dawn is-swieq ta' prodotti.

(b) analiżi ta’ l-impatt mistenni fuq l-
awtorità regolatorja, fuq l-impriża, u fuq 
l-inċentivi tagħha biex tinvesti fin-
netwerk, u fuq partijiet involuti oħrajn, 
inkluż b'mod partikolari l-impatt mistenni 
fuq il-kompetizzjoni għall-infrastruttura, 
u kull effett potenzjali fuq il-konsumaturi;

(c)abbozz tal-miżura li qiegħda tkun 
proposta.

3. L-abbozz ta’ miżura għandu jinkludi l-
elementi li ġejjin:

(a) in-natura preċiża u l-livell ta’ 
separazzjoni, waqt li jispeċifika b’mod 
partikulari l-istatus ġuridiku ta’ l-entità 
ta’ negozju separata;

(b) l-identifikazzjoni ta’ l-assi ta’ l-entità 
ta’ negozju separata, u tal-prodotti jew 
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tas-servizzi li tipprovdi din l-entità;

(c) l-arranġamenti għal sistema ta’ 
awtorità biex tkun żgurata l-indipendenza 
ta’ l-impjegati ta’ l-entità ta’ negozju 
separata, u l-istruttura ta’ inċentivi li 
tikkorrispondi għaliha;

(d) ir-regoli biex jiżguraw l-osservanza ta’ 
l-obbligi;

(e) ir-regoli biex jiżguraw it-trasparenza 
tal-proċeduri operattivi, b’mod partikulari 
lejn partijiet oħra involuti;

(f) il-programm ta’ monitoraġġ biex tkun 
żgurata l-osservanza, inkluża l-
pubblikazzjoni ta’ rapport annwali.

4. Wara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni fuq 
l-abbozz ta' miżura, meħuda skond l-
Artikolu 8(3), l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha twettaq analiżi 
koordinata tas-swieq differenti marbutin 
man-netwerk ta’ l-aċċess skond il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas). Fuq il-bażi tal-valutazzjoni 
tagħha, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha timponi, iżżomm, temenda jew 
tirtira l-obbligi, skond l-Artikoli 6 u 7 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas).

5. L-impriża li kienet imposta fuqha s-
separazzjoni funzjonali tista’ tkun 
soġġetta għal kull obbligu identifikat fl-
Artikoli 9-13 f’kull suq speċifikat meta 
hija tkun ġiet innominata bħala li 
għandha saħħa sinifikanti fis-suq skond l-
Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas), jew kull obbligu 
ieħor awtorizzat mill-Kummissjoni skond 
il-paragrafu 3 ta’ l-Artikolu 8.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni funzjonali hija għodda avvanzata, xierqa għas-swieq saturati. Din tikber biex 
issir disinċentiv għall-kumpanniji integrati vertikalment biex dawn jinvestu f’netwerks ġodda 
jew biex jaġġornaw dawk eżistenti u konsegwentement se taffettwa b’mod negattiv ir-roll-out 
ta’ netwerks ta’ l-aċċess b’veloċità għolja tal-ġenerazzjoni li jmiss. Minflok is-separazzjoni 
funzjonali, għandu jkollna linji gwida iktar b'saħħithom għall-NRAs permezz tal-BERT għal 
iktar trasparenza fuq id-disassoċjazzjoni tal-linja lokali, li xorta hija prevista skond il-qafas 
kurrenti.

Emenda 687
Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, 
u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu ta’ 
l-Artikolu 8(3), timponi obbligu fuq 
impriżi integrati vertikalment li jqiegħdu l-
attivitajiet relatati mal-provvista fi kwantità 
kbira ta’ prodotti għall-aċċess għall-bejgħ 
mill-ġdid (wholesale), għand unità ta’ 
negozju li topera b’mod indipendenti.

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, 
u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu ta’ 
l-Artikolu 8(3), timponi obbligu fuq 
impriżi integrati vertikalment li jqiegħdu l-
attivitajiet relatati mal-provvista fi kwantità 
kbira ta’ prodotti għall-aċċess għall-bejgħ 
mill-ġdid (wholesale), għand unità ta’ 
negozju li topera b’mod indipendenti fejn:

Or. en

Emenda 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, 
u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu ta’ 

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, 
u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu ta’ 
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l-Artikolu 8(3), timponi obbligu fuq 
impriżi integrati vertikalment li jqiegħdu l-
attivitajiet relatati mal-provvista fi kwantità 
kbira ta’ prodotti għall-aċċess għall-bejgħ 
mill-ġdid (wholesale), għand unità ta’ 
negozju li topera b’mod indipendenti.

l-Artikolu 8(3), timponi obbligu fuq 
impriżi integrati vertikalment li jqiegħdu l-
attivitajiet relatati mal-provvista fi kwantità 
kbira ta’ prodotti għall-aċċess għall-bejgħ 
mill-ġdid (wholesale), għand unità ta’ 
negozju li topera b’mod indipendenti. Din 
id-dispożizzjoni għandha tapplika biss 
meta jkun hemm problemi persistenti ta’ 
kompetizzjoni fis-suq.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura l-implimentazzjoni effettiva ta’ l-Artikolu 13a(1).

Emenda 689
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, 
u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu ta’ 
l-Artikolu 8(3), timponi obbligu fuq 
impriżi integrati vertikalment li jqiegħdu l-
attivitajiet relatati mal-provvista fi kwantità 
kbira ta’ prodotti għall-aċċess għall-bejgħ 
mill-ġdid (wholesale), għand unità ta’ 
negozju li topera b’mod indipendenti.

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, 
u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu ta’ 
l-Artikolu 8(3), timponi bħala remedju 
eċċezzjonali obbligu fuq impriżi integrati 
vertikalment li jqiegħdu l-attivitajiet 
relatati mal-provvista fi kwantità kbira ta’ 
prodotti għall-aċċess għall-bejgħ mill-ġdid 
(wholesale), għand unità ta’ negozju li 
topera b’mod indipendenti.

Or. en
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Emenda 690
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, 
u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu ta’ 
l-Artikolu 8(3), timponi obbligu fuq 
impriżi integrati vertikalment li jqiegħdu l-
attivitajiet relatati mal-provvista fi kwantità 
kbira ta’ prodotti għall-aċċess għall-bejgħ 
mill-ġdid (wholesale), għand unità ta’ 
negozju li topera b’mod indipendenti. 

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8, 
u b’mod partikulari t-tieni subparagrafu ta’ 
l-Artikolu 8(3), timpon, bħala miżura 
eċċezzjonali, obbligu fuq impriżi integrati 
vertikalment li jqiegħdu l-attivitajiet 
relatati mal-provvista fi kwantità kbira ta’ 
prodotti għall-aċċess għall-bejgħ mill-ġdid 
(wholesale), għand unità ta’ negozju li 
topera b’mod indipendenti. 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni tal-funzjonijiet għandha tkun miżura eċċezzjonali. F'zoni fejn il-penetrazzjoni
tas-servizzi ta’ komunikazzjoni tkun baxxa ħafna, għandhom jittieħdu miżuri biex ikun 
inkoraġġut l-investiment.  

Emenda 691
Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 1 – subparagrafu 2 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dik l-unità ta’ negozju għandha tforni l-
prodotti u s-servizzi għall-aċċess lill-
impriżi kollha, inklużi unitajiet ta’ 
negozju oħra fi ħdan il-kumpanija li 
jkollha l-kontoll tagħhom (parent 
company), fl-istess perijodi ta’ żmien li 
jrid isir dan, bl-istess termini u 

imħassar
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kundizzjonijijiet, inklużi dawk relatati 
mal-prezz u l-livelli ta’ servizz, u permezz 
ta’ l-istess sistemi u proċessi. 

Or. en

Emenda 692
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 1 – subparagrafu 2 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dik l-unità ta’ negozju għandha tforni l-
prodotti u s-servizzi għall-aċċess lill-
impriżi kollha, inklużi unitajiet ta’ negozju 
oħra fi ħdan il-kumpanija li jkollha l-
kontoll tagħhom (parent company), fl-istess 
perijodi ta’ żmien li jrid isir dan, bl-istess 
termini u kundizzjonijijiet, inklużi dawk 
relatati mal-prezz u l-livelli ta’ servizz, u 
permezz ta’ l-istess sistemi u proċessi. 

.

Dik l-unità ta’ negozju għandha tforni l-
prodotti u s-servizzi għall-aċċess lill-
impriżi kollha, inklużi unitajiet ta’ negozju 
oħra fi ħdan il-kumpanija li jkollha l-
kontroll tagħhom (parent company), fl-
istess perijodi ta’ żmien li jrid isir dan, bl-
istess termini u kundizzjonijijiet, inklużi 
dawk relatati mal-prezz u l-livelli ta’ 
servizz, u permezz ta’ l-istess sistemi u 
proċessi. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
jista' jkollha l-ħsieb li timponi l-obbligu 
tas-separazzjoni funzjonali fis-swieq fejn 
ikun hemm kompetizzjoni fuq l-aċċess 
għall-infrastrutturi għall-konsumaturi 
finali u fejn il-grad ta’ penetrazzjoni tas-
servizzi tat-telefon fiss ikun baxx ħafna, 
imma f’ċirkostanzi biss meta l-miżuri l-
oħra kollha li jinkoraġġixxu l-
kompetizzjoni jkunu fallew.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni tal-funzjonijiet għandha tkun miżura eċċezzjonali. F'zoni fejn il-penetrazzjoni 
tas-servizzi ta’ komunikazzjoni tkun baxxa ħafna, għandhom jittieħdu miżuri biex ikun 
inkoraġġut l-investiment.  
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Emenda 693
Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-Artikoli 9-
13 biex tinkiseb kompetizzjoni effettiva 
wara analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
skond il-proċedura ta’ l-analiżi tas-suq 
stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas) 
tkun naqset, u għandha mnejn tkompli 
tonqos fuq bażi persistenti, milli tikseb 
kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza 
li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u 
fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna minn 
dawn is-swieq ta' prodotti.

(a) evidenza li l-impożizzjoni ta obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-Artikoli 913 
biex tinkiseb kompetizzjoni effettiva wara 
analiżi koordinata tas-swieq rilevanti skond 
il-proċedura ta l-analiżi tas-suq stipulata fl-
Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta Qafas) tkun naqset, u għandha 
mnejn tkompli tonqos fuq bażi persistenti, 
milli tikseb kompetizzjoni effettiva fil-
livell tal-bejgħ bl-imnut, kif ukoll evidenza 
li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u 
fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna minn 
dawn is-swieq ta' prodotti, u b’mod 
partikulari falliment persistenti biex 
tinkiseb in-non-diskriminazzjoni f’ħafna 
mis-swieq ikkonċernati.

Or. en

Emenda 694
Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 a – paragrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-awtorità regolatorja nazzjonali 
ħadet il-passi kollha neċessarji biex 
tinforza l-obbligi xierqa minn dawk 
stipulati fl-Artikoli 9 sa 13, 
b’kunsiderazzjoni ta’ l-aħjar prassi ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
Ewropej, u għadda biżżejjed żmein biex 
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dawk il-passi jkollhom effett sħiħ; 

Or. en

Emenda 695
Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 a – paragrafu 2 – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) hemm ftit jew xejn prospetti ta’ 
kompetizzjoni ta’ infrastruttura fi skeda 
ta’ żmien raġonevoli;

Or. en

Emenda 696
Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 a – paragrafu 2 – punt a c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) l-awtorità regolatorja tista’ turi li l-
ispejjeż li jirriżultaw mill-obbligu li 
għandu jiġi impost fuq l-impriża, inkluż l-
impatt mistenni fuq l-awtorità regolatorja, 
fuq l-inċentivi ta’ l-impriża li tinvesti fin-
netwerks tagħha, fuq l-atturi l-oħra u 
b’mod partikulari fuq il-kompetizzjoni ta’ 
l-infrastruttura, u l-effetti potenzjali 
konsegwenti fuq il-konsumaturi, huma 
sinifikattivament inqas mill-benefiċċji li 
jirriżultaw;  

Or. en
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Emenda 697
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 a – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità regolatorja nazzjonali 
m'għandhiex timponi s-separazzjoni 
funzjonali bħala remedju regolatorju fi 
swieq fejn teżisti kompetizzjoni tal-bejgħ 
bl-imnut ibbażata fuq l-infrastruttura 
u/jew fejn il-penetrazzjoni tas-servizzi tat-
telekomunikazzjoni fissa hija baxxa 
ħafna.

Or. en

Emenda 698
Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – kliem ta' introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha l-ħsieb li timponi l-obbligu tas-
separazzjoni funzjonali, hija għandha 
tissottometti t-talba lill-Kummissjoni li 
tkun tinkludi:

2. L-unità ta’ negozju separata għandha 
tforni l-prodotti u s-servizzi għall-aċċess 
lill-impriżi kollha, inklużi unitajiet ta’ 
negozju oħra fi ħdan il-kumpanija li 
jkollha l-kontroll tagħhom, bi qbil ma’ l-
istess skedi ta' żmien, bl-istess termini u 
kundizzjonijijiet, inklużi dawk relatati 
mal-prezz u l-livelli ta’ servizz u permezz 
ta’ l-istess sistemi u proċessi.

Or. en
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Emenda 699
Mary Honeyball

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – kliem ta' introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha l-ħsieb li timponi l-obbligu tas-
separazzjoni funzjonali, hija għandha 
tissottometti t-talba lill-Kummissjoni li 
tkun tinkludi:

2. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha l-ħsieb li timponi l-obbligu tas-
separazzjoni funzjonali, hija għandha 
tissottometti l-proposta lill-Kummissjoni li 
tkun tinkludi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal magħlaq ekonomiku serju s-separazzjoni funzjonali għandha tkun disponibbli bħala 
rimedju għall-NRAs u taġixxi bħala inċentiv għall-uffiċjali biex joffru termini ta' non-
diskriminazzjoni. Madankollu, li wieħed jistenna mill-NRAs li juru li l-kompetizzjoni tkun 
falliet fuq “bażi persistenti” permananti qabel ma wieħed jipproponi separazzjoni funzjonali 
tista’ twassal għal dewmien mhux neċessarju fl-istabbiliment ta’ suq kompetittiv.  Dan jista’ 
jagħmel is-separazzjoni funzjonali bażikament mhux disponibbli għall-NRAs.

Emenda 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-Artikoli 9-
13 biex tinkiseb kompetizzjoni effettiva 
wara analiżi koordinata tas-swieq 
rilevanti skond il-proċedura ta’ l-analiżi 
tas-suq stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas) 
tkun naqset, u għandha mnejn tkompli 
tonqos fuq bażi persistenti, milli tikseb 

(a) evidenza li hemm problemi kbar fil-
kompetizzjoni u fallimenti tas-suq 
identifikati f'ħafna mis-swieq ta' prodotti, u 
li l-miżuri jikkostitwixxu l-iktar mezz 
effettiv u effiċjenti biex jiġu nfurzati r-
rimedji maħsuba biex jindirizzaw 
problemi jew fallimenti bħal dawn.
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kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza 
li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u 
fallimenti tasminn dawn is-swieq -suq 
identifikati f'ħafna ta' prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi s-separazzjoni funzjonali tista’ tipprovdi mezz biex ikun issimplifikat l-infurzar għall-
Awtorità u l-operatur irregolat, ir-Regolaturi għandhom ikunu jistgħu jużaw din il-miżura fuq 
bażi li taħseb għall-ġejjieni (għal magħluqa serji u dewwiema) u mhux biss wara li jkun 
hemm nuqqas ta' infurzar għal żmien twil li jfisser li r-rimedji ma kinux effettivi fuq perjodu 
estiż (u li għalhekk il-kompetizzjoni ma żviluppatx). Huwa importanti li ssir referenza għal 
kompetizzjoni ‘effettiva’ billi jista’ jkun hemm ftit kompetizzjoni ta’ l-infrastruttura iżda din 
ma tkunx biżżejjed bħala restrizzjoni effettiva fuq l-operatur ewlieni (bħal fir-Renju Unit).

Emenda 701
Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-
Artikoli 913 biex tinkiseb kompetizzjoni 
effettiva wara analiżi koordinata tas-swieq 
rilevanti skond il-proċedura ta’ l-analiżi 
tas-suq stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas) 
tkun naqset, u għandha mnejn tkompli 
tonqos fuq bażi persistenti, milli tikseb 
kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza 
li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u 
fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna 
minn dawn is-swieq ta' prodotti.

(a) evidenza li l-kundizzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 ġew sodisfatti.

Or. en
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Emenda 702
Mary Honeyball

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-Artikoli 913
biex tinkiseb kompetizzjoni effettiva wara 
analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
skond il-proċedura ta’ l-analiżi tas-suq 
stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas)
tkun naqset, u għandha mnejn tkompli 
tonqos fuq bażi persistenti, milli tikseb 
kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza 
li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u 
fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna 
minn dawn is-swieq ta' prodotti.

(a) evidenza li l-impożizzjoni ta obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-Artikoli 9 
sa 13 biex tinkiseb kompetizzjoni 
effettiva wara analiżi koordinata tas-
swieq rilevanti tkun naqset, u għandha 
mnejn tkompli tonqos fuq bażi 
persistenti, milli tikseb kompetizzjoni 
effettiva, kif ukoll evidenza li din il-
miżura tikkostitwixxu l-iktar mezz 
effettiv u effiċjenti biex jiġu nfurzati r-
rimedji maħsuba biex jindirizzaw dak 
il-falliment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal magħlaq ekonomiku serju s-separazzjoni funzjonali għandha tkun disponibbli bħala 
rimedju għall-NRAs u taġixxi bħala inċentiv għall-uffiċjali biex joffru termini ta' non-
diskriminazzjoni. Madankollu, li wieħed jistenna mill-NRAs li juru li l-kompetizzjoni tkun 
falliet fuq “bażi persistenti” permananti qabel ma wieħed jipproponi separazzjoni funzjonali 
tista twassal għal dewmien mhux neċessarju fl-istabbiliment ta suq kompetittiv.  Dan jista’ 
jagħmel is-separazzjoni funzjonali bażikament mhux disponibbli għall-NRAs.

Emenda 703
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-Artikoli 9-
13 biex tinkiseb kompetizzjoni effettiva 
wara analiżi koordinata tas-swieq rilevanti 
skond il-proċedura ta’ l-analiżi tas-suq 
stipulata fl-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas) 
tkun naqset, u għandha mnejn tkompli 
tonqos fuq bażi persistenti, milli tikseb 
kompetizzjoni effettiva, kif ukoll evidenza 
li hemm problemi kbar fil-kompetizzjoni u 
fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna 
minn dawn is-swieq ta' prodotti.

(a) evidenza li l-impożizzjoni ta’ obbligi 
xierqa fost dawk identifikati fl-Artikoli 9-
13 biex tinkiseb kompetizzjoni effettiva 
wara analiżi tas-suq rilevanti skond il-
proċedura ta’ l-analiżi tas-suq stipulata fl-
Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas) tkun naqset jew se 
tonqos li tindirizza l-problemi ta’ 
kompetizzjoni f’dak is-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni funzjonali m’għandhiex tittieħed bħala l-aħħar rimedju wara li l-bqija jkun 
falla u s-swieq ikun ġew immonopolizzati, imma iktar bħala rimedju li għandu japplika jekk 
hu soluzzjoni effettiva u effiċjenti għall-problmei ta’ kompetizzjoni identifikati mill-NRA. Ir-
raġuni għaliex għandu jitħassar il-paragrafu b hi li, skond l-Artikoli 6 u 8 tad-Direttiva 
Qafas, l-obbligu li jkun hemm proċess ta’ konsultazzjoni mal-partijiet interessati u li jiġi deċiż 
fuq miżuri proporzjonali b’kunsiderazzjoni ta’ analiżi soċioekonomika, diġà jeżisti.

Emenda 704
Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) analiżi ta’ l-impatt mistenni fuq l-
awtorità regolatorja, fuq l-impriża, u fuq 
l-inċentivi tagħha biex tinvesti fin-
netwerk, u fuq partijiet involuti oħrajn, 
inkluż b'mod partikolari l-impatt mistenni 
fuq il-kompetizzjoni għall-infrastruttura, 
u kull effett potenzjali fuq il-konsumaturi;

imħassar
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Emenda 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) analiżi ta’ l-impatt mistenni fuq l-
awtorità regolatorja, fuq l-impriża, u fuq l-
inċentivi tagħha biex tinvesti fin-netwerk, 
u fuq partijiet involuti oħrajn, inkluż 
b'mod partikolari l-impatt mistenni fuq il-
kompetizzjoni għall-infrastruttura, u kull 
effett potenzjali fuq il-konsumaturi;

(b) analiżi ta’ l-ispejjeż u l-benefiċċji ta’ 
miżura, inklużi  -impatt mistenni tagħha
fuq l-awtorità regolatorja, fuq l-impriża, u 
fuq l-investiment, il-kompetizzjoni u l-
konsumaturi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi s-separazzjoni funzjonali tista’ tipprovdi mezz biex ikun issimplifikat l-infurzar għall-
Awtorità u l-operatur irregolat, ir-Regolaturi għandhom ikunu jistgħu jużaw din il-miżura fuq 
bażi li taħseb għall-ġejjieni (għal magħluqa serji u dewwiema) u mhux biss wara li jkun 
hemm nuqqas ta' infurzar għal żmien twil li jfisser li r-rimedji ma kinux effettivi fuq perjodu 
estiż (u li għalhekk il-kompetizzjoni ma żviluppatx). Huwa importanti li ssir referenza għal 
kompetizzjoni ‘effettiva’ billi jista’ jkun hemm ftit kompetizzjoni ta’ l-infrastruttura iżda din 
ma tkunx biżżejjed bħala restrizzjoni effettiva fuq l-operatur ewlieni (bħal fir-Renju Unit).

Emenda 706
Mary Honeyball

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) analiżi ta’ l-impatt mistenni fuq l-
awtorità regolatorja, fuq l-impriża, u fuq l-

(b) analiżi ta’ l-ispejjeż u l-benefiċċji ta 
miżura, inklużi l-impatt mistenni tagħha
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inċentivi tagħha biex tinvesti fin-netwerk, 
u fuq partijiet involuti oħrajn, inkluż 
b'mod partikolari l-impatt mistenni fuq il-
kompetizzjoni għall-infrastruttura, u kull 
effett potenzjali fuq il-konsumaturi;

fuq l-awtorità regolatorja, fuq l-impriża, u 
fuq l-investiment, il-kompetizzjoni u l-
konsumaturi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal magħlaq ekonomiku serju s-separazzjoni funzjonali għandha tkun disponibbli bħala 
rimedju għall-NRAs u taġixxi bħala inċentiv għall-uffiċjali biex joffru termini ta' non-
diskriminazzjoni. Madankollu, li wieħed jistenna mill-NRAs li juru li l-kompetizzjoni tkun 
falliet fuq “bażi persistenti” permananti qabel ma wieħed jipproponi separazzjoni funzjonali 
tista twassal għal dewmien mhux neċessarju fl-istabbiliment ta suq kompetittiv.  Dan jista’ 
jagħmel is-separazzjoni funzjonali bażikament mhux disponibbli għall-NRAs.

Emenda 707
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) analiżi ta’ l-impatt mistenni fuq l-
awtorità regolatorja, fuq l-impriża, u fuq 
l-inċentivi tagħha biex tinvesti fin-
netwerk, u fuq partijiet involuti oħrajn, 
inkluż b'mod partikolari l-impatt mistenni 
fuq il-kompetizzjoni għall-infrastruttura, 
u kull effett potenzjali fuq il-konsumaturi;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni funzjonali m’għandhiex tittieħed bħala l-aħħar rimedju wara li l-bqija jkun 
falla u s-swieq ikun ġew immonopolizzati, imma iktar bħala rimedju li għandu japplika jekk 
hu soluzzjoni effettiva u effiċjenti għall-problmei ta’ kompetizzjoni identifikati mill-NRA. Ir-
raġuni għaliex għandu jitħassar il-paragrafu b hi li, skond l-Artikoli 6 u 8 tad-Direttiva 
Qafas, l-obbligu li jkun hemm proċess ta’ konsultazzjoni mal-partijiet interessati u li jiġi deċiż 
fuq miżuri proporzjonali bkunsiderazzjoni ta analiżi soċioekonomika, diġà jeżisti.
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Emenda 708
Ivo Belet

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) abbozz tal-miżura li qiegħda tkun 
proposta.

imħassar

Or. en

Emenda 709
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13b imħassar
Is-separazzjoni volontarja minn impriża 

integrata vertikalment
1. Impriżi li kienu nnominati bħala li 
kellhom saħħa sinifikanti f’wieħed jew 
diversi swieq rilevanti skond l-Artikolu 16 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas) għandhom jinfurmaw lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali minn qabel jekk 
ikunu biħsiebhom jittrasferixxu l-assi 
tagħhom fin-netwerk għall-aċċess lokali 
jew parti sostanzjali tagħhom lil entità 
ġuridika separata li tkun proprjeta ta’ 
ħaddieħor, jew li jistabbilixxu entità ta’ 
negozju separata biex huma jfornu lill-
impriżi li jbigħu lill-utenti finali, inklużi 
d-diviżjonijiet tagħhom stess li jbigħu lill-
utenti finali, bil-prodotti għall-aċċess li 
jkunu ekwivalenti għalkollox.
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2. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tivvaluta l-effett tat-tranżazzjoni 
maħsuba fuq l-obbligi regolatorji eżistenti 
skond id-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
ta’ Qafas).
Għal dak il-għan, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tmexxi analiżi 
koordinata tad-diversi swieq relatati man-
netwerk għall-aċċess skond il-proċedura 
stipulati fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).
Fuq il-bażi tal-valutazzjoni tagħha, l-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
timponi, iżżomm, temenda jew tirtira l-
obbligi, skond l-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).
3. L-entità ta’ negozju li tkun separata 
b’mod legali u/jew operattiv tista’ tkun 
soġġetta għal kull obbligu identifikat fl-
Artikoli 9-13 f’kull suq speċifikat meta hija 
tkun innominata bħala li għandha saħħa 
sinifikanti fis-suq skond l-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), 
jew għal kull obbligu ieħor awtorizzat mill-
Kummissjoni skond il-paragrafu 3 ta’ l-
Artikolu 8.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bejgħ volontarju ta’ netwerks m’għandux ikun suġġett għar-regolament legali. Kwalunkwe 
impatt potenzjali fuq il-kompetizzjoni għandu jkun revedut fid-dawl ta’ regoli nazzjonali u 
Ewropew dwar il-kompetizzjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni f’dan il-punt għandha tiġi 
rrifjutata.

Emenda 710
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10 a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 19a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-Artikolu 19a li ġej għandu 
jiddaħħal:

“Artikolu 19a
Skadenza

L-artikoli 8 sa 16 għandhom jiskadu fl-1 
ta’ Jannar 2014.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat li t-tranżizzjoni minn regolament ex ante għall-applikazzjoni ta’ liġi dwar 
il-kompetizzjoni fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet tkun reveduta wara ħames snin.

Emenda 711
Gunnar Hökmark

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10 b (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Anness II – sezzjoni introduttorja – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) Fit-taqsima introduttorja ta’ l-
Anness II, il-punt (a) qed jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:

"(a) "sub-linja lokali" tfisser linja 
lokali parzjali li tikkonettja il-punt 
terminali ta' network [...] ma' punt ta' 
konċentrazzjoni jew punt intermedju 
speċifikat ta' aċċess fin-network tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi tat-
telefon pubbliku fiss, meta l-
konnessjoni tista’ tiġi aċċessata b’mod 
tekniku ;”

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda taġġorna d-deskrizzjoni ta’ aċċess li jirriżulta mid-dominanza fil-linja lokali fid-
Direttiva dwar l-Aċċess biex tiżgura n-newtralità teknoloġika u tadattaha għad-definizzjoni l-
ġdida fis-Swieq Relevanti tal-Kummissjoni. Sakemm l-emendi jkunu approvati, ħafna linji 
jistgħu jkunu magħmulin parzjalment jew totalment minn fibra u għalhekk hija meħtieġa n-
newtralità teknoloġika biex ikun żgurat li l-Qafas ikun tajjeb għall-futur.

Emenda 712
Gunnar Hökmark

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – Punt 10 c (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Anness II – sezzjoni introduttorja – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10c) Fit-taqsima introduttorja ta’ l-
Anness II, il-punt (c) qed jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:

"(c) "aċċess disassoċjat sħiħ għal-linja 
lokali" tfisser il-forniment lil 
benefiċjarju ta' aċċess għal-linja lokali 
jew sub-linja lokali ta' l-operatur 
notifikat li jawtorizza l-użu tal-
kapaċità sħiħa ta’ l-infrastruttura tan-
netwerk ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Hökmark għall-Anness II – subparagrafu 1 – punt a.

Emenda 713
Gunnar Hökmark

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10 d (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Anness II – sezzjoni introduttorja – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10d) Fit-taqsima introduttorja ta’ l-
Anness II, il-punt (d) qed jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
"(d) "aċċess maqsum għal-linja lokali" 
tfisser il-provvista lil benefiċċjaru ta' 
aċċess għal-linja lokali jew is-sub-linja 
lokali ta' l-operatur notifikat li 
jawtorizza l-użu ta' parti speċifika tal-
kapaċitajiet ta’ l-infrastruttura tan-
netwerk, bħal parti mill-frekwenzi jew 
mill-wavelengths disponibbli, pereżempju 
tal-vuċi ta' l-ispettru tal-par metalliku 
milwi; [...]"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Hökmark għall-Anness II – subparagrafu 1 – punt a.

Emenda 714
Gunnar Hökmark

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10 e (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Anness II – sezzjoni introduttorja – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10e) Fit-taqsima introduttorja ta’ l-
Anness II, qed jiżdied il-punt li ġej:

“(da) “aċċess għall-broadband fi 
kwantitajiet kbar” tfisser aċċess mhux 
fiżiku jew virtwali għan-netwerk għal-
linja lokali jew għas-sub-linja lokali, li 
jipprovdi trażmissjoni tad-data miż-
żewġ naħat mal-linja jew sub-linja 
lokali għal punti speċifikati ta' aċċess 
fin-netwerk tal-kommunikazzjonijiet 
elettroniċi tat-telefon pubbliku fiss."
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Hökmark għall-Anness II – subparagrafu 1 – punt a.

Emenda 715
Gunnar Hökmark

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10 f (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Anness II – parti A

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10f) Fl-Anness II, il-parti A qed tiġi 
sostitwita b’dan li ġej:

"A. Kondizzjonijiet għall-aċċess 
disassoċjat [...]

1. L-elementi tan-network li għalihom 
l-aċċess huwa offrut ikopri b'mod 
partikolari l-elementi li ġejjin, 
flimkien ma’ faċilitajiet assoċjati 
xierqa:

(a) aċċess disassoċjat għal-linji lokali u 
għas-sub-linji lokali;

(b) aċċess għat-tubi li jagħmel l-
installazzjoni ta’ netwerks ta’ aċċess u 
ta’ trażmissjoni ta’ data lejn punt 
ċentrali possibbli;

(c) aċċess għall-broadband fi 
kwantitajiet kbar f’punti xierqa fin-
netwerk biex jiżgura kompetizzjoni 
nazzjonali effettiva u li għandu 
jippermetti l-funzjonalità ekwivalenti 
għal aċċess disassoċjat f’ċirkostanzi 
fejn l-aċċess ma jkunx possibbli 
teknikament jew ekonomikament;

2. Tagħrif li jikkonċerna s-siti ta' l-
aċċess fiżiku inklużi kabinetts tat-toroq 
u oqfsa ta' distribuzzjoni, id-
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disponibilità tal-linji lokali u tas-sub-
linji lokali, tat-tubi u tal-faċilitajiet ta’ 
trażmissjoni ta’ data lejn punt ċentrali
f'partijiet speċifiċi tarn network ta' l-
aċċess 

3. Kondizzjonijiet tekniċi relatati ma' 
l-aċċess u l-użu ta' linji lokali, sub-linji 
lokali u tubi, inklużi l-karatteristiċi 
tekniċi tal-par [...] milwi [...] u/jew ta’ 
fibra optika, distributuri tal-cable, tubi 
u faċilitajiet assoċjati;

4. Proċeduri ta' ordnijiet u forniment, 
restrizzjonijiet ta' l-użu.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Hökmark għall-Anness II – subparagrafu 1 – punt a.

Emenda 716
Gunnar Hökmark

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10 g (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Anness II – parti B – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10g) Fil-parti B ta’ l-Anness II, il-punt 1 
qed jiġi sostitwit b’dan li ġej:

"1. Tagħrif dwar is-siti relevanti jew il-
postijiet ta’ tagħmir ta' l-operatur 
notifikat.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda taġġorna d-deskrizzjoni ta’ aċċess li jirriżulta mid-dominanza fil-linja lokali fid-
Direttiva dwar l-Aċċess biex tiżgura n-newtralità teknoloġika u tadattaha għad-definizzjoni l-
ġdida fis-Swieq Relevanti tal-Kummissjoni. Sakemm l-emendi jkunu approvati, ħafna linji 
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jistgħu jkunu magħmulin parzjalment jew totalment minn fibra u għalhekk hija meħtieġa n-
newtralità teknoloġika biex ikun żgurat li l-Qafas ikun tajjeb għall-futur.
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