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Emenda 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 2 a (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid) §

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu li ġej 
huwa miżjud:
"2a. Is-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet 
globali għandhom ikunu suġġetti għal 
mhux aktar minn proċess ta’ notifika 
sempliċi, bir-reġistrazzjoni speċifikata ta’ 
l-attività tas-servizz ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi bħala "servizzi ta’ 
telekomunikazzjonijiet globali". Is-
servizzi globali tat-telekomunikazzjoni 
huma d-data tan-negozju u s-servizzi tal-
vuċi li huma ġestiti għall-kumpaniji
multinazzjonali li jinsabu f’pajjiżi 
differenti u spiss f’kontinenti differenti. 
Huma b’mod inerenti transkonfinali u, fl-
Ewropa, servizzi pan-Ewropej."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-Qafas Ġenerali attwali tat-Telekomunikazzjonijiet ta' l-UE, fornitur tas-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet globali (GTS) għandu jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali ta' 
awtorizzazzjoni, sabiex ikun jista’ jipprovdi s-servizz pan-Ewropew f'kull Stat Membru. 
Rekwiżiti bħal dawn ivarjaw b'mod sostanzjali fost l-Istati Membri filwaqt li l-obbligi ta' 
konformità imposti mir-reġimi nazzjonali ta' awtorizzazzjoni spiss ikunu sinifikatament 
diverġenti. Minħabba n-natura speċjali u s-sitwazzjoni kompetittiva tas-suq tas-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet globali (GTS) ikun iġġustifikat li l-fornituri tal-GTS ikunu soġġetti biss 
għal proċess ta’ awtorizzazzjoni limitat u armonizzat.
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Emenda 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 2 a (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3 jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
"2a. Is-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet 
globali għandhom ikunu suġġetti għal 
mhux aktar minn proċess ta’ notifika 
sempliċi, bir-reġistrazzjoni speċifikata ta’ 
l-attività tas-servizz ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi bħala "servizzi ta’ 
telekomunikazzjonijiet globali." Is-
servizzi globali tat-telekomunikazzjoni 
huma d-data tan-negozju u s-servizzi tal-
vuċi li huma ġestiti għall-kumpaniji 
multinazzjonali li jinsabu f’pajjiżi jew 
kontinenti differenti. Huma b’mod 
inerenti transkonfinali u, fl-Ewropa, 
servizzi pan-Ewropej."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-qafas ġenerali attwali tat-telekomunikazzjonijiet ta' l-UE, fornitur tas-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet globali (GTS) għandu jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali ta' 
awtorizzazzjoni, sabiex ikun jista’ jipprovdi s-servizz pan-Ewropew f'kull Stat Membru lil 
klijenti fil-kummerċ. Peress li rekwiżiti bħal dawn ivarjaw b'mod sinifikanti bejn l-Istati 
Membri u billi n-natura speċjali tas-suq tal-GTS huwa ġustifikat meta jissottometti lill-
fornituri GTS biss għal proċess ta' awtorizzazzjoni limitata u armonizzata. Dan għandu 
jikkontribwixxi aktar lejn l-iżvilupp ta' servizzi pan-Ewropej u b'mod partikulari is-suq 
transkonfinali tal-kumpaniji tat-telekomunikazzjoni.
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Emenda 719
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 2 a (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3 jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
"2a. Is-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet 
globali għandhom ikunu suġġetti għal 
proċess ta’ notifika simplifikat, bir-
reġistrazzjoni speċifikata ta’ l-attività tas-
servizz ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
bħala "servizzi ta’ telekomunikazzjonijiet 
globali". Is-servizzi globali tat-
telekomunikazzjoni huma d-data tan-
negozju u s-servizzi tal-vuċi li huma 
ġestiti għall-kumpaniji multinazzjonali li 
jinsabu f’pajjiżi differenti u spiss 
f’kontinenti differenti. Huma b’mod 
inerenti transkonfinali u, fl-Ewropa, 
servizzi pan-Ewropej."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi pan-Ewropej tat-telekomunikazzjoni, li għandhom bħala eżempju ewlieni tagħhom 
is-servizzi tat-telekomunikazzjoni globali (GTS) offruti lil kumpaniji multinazzjonali b'uffiċċji 
f'numru ta' pajjiżi Ewropej, huma wieħed mill-oqsma fejn għandna niżguraw metodu 
regolatorju armonizzat aktar fl-UE.

Emenda 720
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 2 a (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fl-Artikolu 3, għandu jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
"2a. Is-servizzi globali tat-
telekomunikazzjoni ikunu soġġetti għal 
mhux aktar minn proċess ta’ notifika 
sempliċi bir-reġistrazzjoni speċifika ta’ l-
attività tas-servizz ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi bħala “servizzi globali tat-
telekomunikazzjoni." Is-servizzi globali 
tat-telekomunikazzjoni huma d-data tan-
negozju u s-servizzi tal-vuċi li huma 
ġestiti għall-kumpaniji multinazzjonali li 
jinsabu f’pajjiżi differenti u spiss 
f’kontinenti differenti. Huma b’mod 
inerenti transkonfinali u, fl-Ewropa, 
servizzi pan-Ewropej."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-Qafas Ġenerali attwali tat-Telekomunikazzjonijiet ta' l-UE, fornitur tas-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet globali (GTS) għandu jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali ta' 
awtorizzazzjoni, sabiex ikun jista’ jipprovdi s-servizz pan-Ewropew f'kull Stat Membru. Dawn 
ir-rekwiżiti jvarjaw sostanzjalment bejn l-Istati Membri. Per eżempju, filwaqt li r-Renju Unit 
ma jimponix obbligu ta' l-ewwel reġistrazzjoni, ħafna Stati Membri oħra jitolbu notifika u 
indikazzjoni tat-tip ta' servizzi li se jiġu pprovduti. Barra minn hekk, l-obbligi ta' konformità 
imposti minn regimi nazzjonali ta' awtorizzazzjoni spiss ikunu divergenti b'mod sinifikanti, u 
f'ħafna każijiet jirriflettu tħassib dwar politika regolatorja soċjali u ekonomika li ma 
tapplikax għas-suq GTS. Minħabba n-natura speċjali u s-sitwazzjoni kompetittiva tas-suq tas-
servizzi tat-telekomunikazzjonijiet globali (GTS) huwa ġġustifikat li l-fornituri tal-GTS ikunu 
soġġetti għall-proċess ta’ awtorizzazzjoni limitat u armonizzat. Dan jagħti kontribut ulterjuri 
għall-iżvilupp ta’ servizzi pan-Ewropej u b’mod partikulari l-iżvilupp tas-suq tat-
telekomunikazzjonijiet transkonfinali tal-kumpaniji għall-benefiċċju ta kollha..

Emenda 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 2 a (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3 jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
"2a. Il-fornituri ta' servizz li jipprovdu 
servizzi lil impriżi multinazzjonali f'aktar 
minn Stat Membru għandhom ikunu 
suġġetti għal mhux aktar minn proċess ta' 
notifika simplifikat b'reġistrazzjoni 
simplifikata ta' attività ta' servizz ta' 
komunikazzjoni elettronika bħala 
"servizzi globali ta' 
telekomunikazzjonijiet.”"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-Qafas Ġenerali attwali tat-Telekomunikazzjonijiet ta' l-UE, fornitur tas-servizzi tat-
telekomunikazzjonijiet globali (GTS) għandu jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali ta' 
awtorizzazzjoni, sabiex ikun jista’ jipprovdi s-servizz pan-Ewropew f'kull Stat Membru. Dawn 
ir-rekwiżiti jvarjaw sostanzjalment bejn l-Istati Membri. Per eżempju, filwaqt li r-Renju Unit 
ma jimponix obbligu ta' l-ewwel reġistrazzjoni, ħafna Stati Membri oħra jitolbu notifika u 
indikazzjoni tat-tip ta' servizzi li se jiġu pprovduti. Barra minn hekk, l-obbligi ta' konformità 
imposti minn regimi nazzjonali ta' awtorizzazzjoni spiss ikunu divergenti b'mod sinifikanti, u 
f'ħafna każijiet jirriflettu tħassib dwar politika regolatorja soċjali u ekonomika li ma 
tapplikax għas-suq GTS. Minħabba n-natura speċjali u s-sitwazzjoni kompetittiva tas-suq tas-
servizzi tat-telekomunikazzjonijiet globali (GTS) huwa ġġustifikat li l-fornituri tal-GTS ikunu 
soġġetti għall-proċess ta’ awtorizzazzjoni limitat u armonizzat. Dan jagħti kontribut ulterjuri 
għall-iżvilupp ta’ servizzi pan-Ewropej u b’mod partikulari l-iżvilupp tas-suq tat-
telekomunikazzjonijiet transkonfinali tal-kumpaniji għall-benefiċċju ta' l-ekonomija ġenerali.

Emenda 722
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri m’għandhomx jagħmlu
l-użu tal-frekwenzi tar-radju soġġett għall-

1. 1. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw l-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
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għoti tad-drittijiet individwali għall-użu 
iżda għandhom jinkludu l-kundizzjonijiet 
għall-użu ta’ dawn il-frekwenzi tar-radju 
fl-awtorizzazzjoni ġenerali, sakemm ma 
jkunx iġġustifikat li jingħataw id-drittijiet 
individwali sabiex:

suġġetti għal awtorizzazzjoni ġenerali. L-
Istati Membri jistgħu jagħtu drittijiet 
individwali sabiex:

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 723
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri m’għandhomx jagħmlu
l-użu tal-frekwenzi tar-radju soġġett għall-
għoti tad-drittijiet individwali għall-użu 
iżda għandhom jinkludu l-kundizzjonijiet 
għall-użu ta’ dawn il-frekwenzi tar-radju 
fl-awtorizzazzjoni ġenerali, sakemm ma 
jkunx iġġustifikat li jingħataw id-drittijiet 
individwali sabiex:

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
użu ta' frekwenzi tar-radju skond l-
awtorizzazzjoni ġenerali, peress li analiżi 
bir-reqqa kkonfermat li l-prinċipju ta' l-
għotja ta' drittijiet individwali ta' l-użu 
mhux meħtieġ sabiex:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet meħtieġa jridu jkunu definiti sew u applikati fil-każ ta' devjazzjoni mill-
prinċipju ta' drittijiet individwali. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom jimplikaw il-prestazjoni 
ta' analiżi teknika bir-reqqa sabiex titħares b'mod speċjali il-protezzjoni mill-interferenzi u l-
użu effiċjenti ta' l-ispettru.
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Emenda 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri m’għandhomx jagħmlu 
l-użu tal-frekwenzi tar-radju soġġett għall-
għoti tad-drittijiet individwali għall-użu 
iżda għandhom jinkludu l-kundizzjonijiet 
għall-użu ta’ dawn il-frekwenzi tar-radju 
fl-awtorizzazzjoni ġenerali, sakemm ma 
jkunx iġġustifikat li jingħataw id-drittijiet 
individwali sabiex:

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu l-użu 
tal-frekwenzi tar-radju skond l-
awtorizzazzjoni ġenerali. Huma jistgħu 
jagħtu drittijiet individwali sabiex:

Or. es

Emenda 725
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri m’għandhomx jagħmlu 
l-użu tal-frekwenzi tar-radju soġġett għall-
għoti tad-drittijiet individwali għall-użu 
iżda għandhom jinkludu l-kundizzjonijiet 
għall-użu ta’ dawn il-frekwenzi tar-radju 
fl-awtorizzazzjoni ġenerali, sakemm ma 
jkunx iġġustifikat li jingħataw id-drittijiet 
individwali sabiex:

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
użu tal-frekwenzi tar-radju soġġett għall-
għoti tad-drittijiet individwali għall-użu.
Huma għandhom jinkludu l-
kundizzjonijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-
radju skond l-awtorizzazzjoni ġenerali fil-
meded speċifikati għal dan l-iskop.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni ġenerali ġġib magħha problemi legali u tekniċi kbar, b'mod partikulari 
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rigward l-immaniġġjar ta' l-interferenzi li jagħmlu l-ħsaraIl-Kummissjoni tinjora wkoll 
kuntratti li jkunu ġew miftiehma u garantiti bejn l-operaturi u l-istati sovrani, u qiegħda 
tfittex li tbiddel is-sistema attwali ta' l-awtorizzazzjoni speċifika għal waħda ta' 
awtorizzazzjoni ġenerali bla ma tagħti kas tal-ħsara li tkun qiegħda ssir lill-utenti ta' l-
ispettru fl-Ewropa kollha.

Emenda 726
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri m’għandhomx jagħmlu 
l-użu tal-frekwenzi tar-radju soġġett għall-
għoti tad-drittijiet individwali għall-użu 
iżda għandhom jinkludu l-kundizzjonijiet 
għall-użu ta’ dawn il-frekwenzi tar-radju 
fl-awtorizzazzjoni ġenerali, sakemm ma 
jkunx iġġustifikat li jingħataw id-drittijiet 
individwali sabiex:

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
użu tal-frekwenzi tar-radju soġġett għall-
għoti tad-drittijiet individwali għall-użu.
Huma għandhom jinkludu l-
kundizzjonijiet għall-użu ta’ dawn il-
frekwenzi tar-radju skond l-
awtorizzazzjoni ġenerali fil-meded 
speċifikati għal dan l-iskop.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Madankollu, l-awtorizzazzjoni ġenerali ġġib magħha problemi legali u tekniċi kbar, b'mod 
partikulari rigward l-immaniġġjar ta' l-interferenzi li jagħmlu l-ħsara. Il-Kummissjoni tinjora 
wkoll kuntratti li jkunu ġew miftiehma u garantiti bejn l-operaturi u l-istati sovrani, u qiegħda 
tfittex li tbiddel is-sistema attwali ta' l-awtorizzazzjoni speċifika għal waħda ta' 
awtorizzazzjoni ġenerali bla ma tagħti kas tal-ħsara li tkun qiegħda ssir lill-utenti ta' l-
ispettru fl-Ewropa kollha.

Emenda 727
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun evitat riskju serju ta’ interferenza 
li tagħmel il-ħsara; jew

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Madankollu, l-awtorizzazzjoni ġenerali ġġib magħha problemi legali u tekniċi kbar, b'mod 
partikulari rigward l-immaniġġjar ta' l-interferenzi li jagħmlu l-ħsara. Il-Kummissjoni tinjora 
wkoll kuntratti li jkunu ġew miftiehma u garantiti bejn l-operaturi u l-istati sovrani, u qiegħda 
tfittex li tbiddel is-sistema attwali ta' l-awtorizzazzjoni speċifika għal waħda ta' 
awtorizzazzjoni ġenerali bla ma tagħti kas tal-ħsara li tkun qiegħda ssir lill-utenti ta' l-
ispettru fl-Ewropa kollha.

Emenda 728
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun evitat riskju serju ta’ interferenza 
li tagħmel il-ħsara; jew

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni ġenerali ġġib magħha problemi legali u tekniċi kbar, b'mod partikulari 
rigward l-immaniġġjar ta' l-interferenzi li jagħmlu l-ħsara. Il-Kummissjoni tinjora wkoll 
kuntratti li jkunu ġew miftiehma u garantiti bejn l-operaturi u l-istati sovrani, u qiegħda 
tfittex li tbiddel is-sistema attwali ta' l-awtorizzazzjoni speċifika għal waħda ta' 
awtorizzazzjoni ġenerali bla ma tagħti kas tal-ħsara li tkun qiegħda ssir lill-utenti ta' l-
ispettru fl-Ewropa kollha.
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Emenda 729
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun evitat riskju serju ta’ interferenza 
li tagħmel il-ħsara; jew

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

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 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ikun evitat riskju serju ta’ interferenza li 
tagħmel il-ħsara; jew

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

Or. es

Emenda 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun evitat riskju serju ta’ interferenza 
li tagħmel il-ħsara; jew

(a) ikun evitat ir-riskju ta’ interferenza li 
tagħmel il-ħsara; jew

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 732
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun evitat riskju serju ta’ interferenza li 
tagħmel il-ħsara; jew

(a) ikun evitat riskju serju ta’ interferenza li 
tagħmel il-ħsara, bl-ikbar kunsiderazzjoni 
għall-evalwazzjoni mill-
organizzazzjonijiet tekniċi u ta’ l-
istandardizzazzjoni rilevanti; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa serje ta' salvagwardji sabiex tkun garantita l-kwalità tas-servizzi għall-
konsumaturi u biex ikunu evitati l-interferenzi. Għaldaqstant, huwa importanti ħafna li tkun 
prevista l-evalwazzjoni tal-fattibilità teknika u operattiva tas-soluzzjonijiet li qed tipproponi l-
Kummissjoni minn organiżmi internazzjonali bħas-CEPT/ECC u l-ETSI, li huma mitluba 
istituzzjonalment biex jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea f'dan il-qasam tekniku.
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Emenda 733
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tkun żgurata l-kwalità tas-servizz;

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Il-kwalità tas-servizz' ukoll għandha tkun kriterju, flimkien ma' l-interferenza li tagħmel il-
ħsara biex ikun hemm restrizzjonijiet għan-newtralità teknoloġika. Dan huwa partikolarment 
importanti f'każijiet fejn huwa permess l-użu maqsum ta' l-ispettru.

Emenda 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tkun żgurata l-kwalità teknika tas-
servizz;

Or. es

Emenda 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) ikun imħares l-użu effettiv ta' l-
ispettru;

Or. es

Emenda 736
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jintlaħqu għanijiet oħra ta’ interess 
ġenerali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni ġenerali ġġib magħha problemi legali u tekniċi kbar, b'mod partikulari 
rigward l-immaniġġjar ta' l-interferenzi li jagħmlu l-ħsara. Il-Kummissjoni tinjora wkoll 
kuntratti li jkunu ġew miftiehma u garantiti bejn l-operaturi u l-istati sovrani, u qiegħda 
tfittex li tbiddel is-sistema attwali ta' l-awtorizzazzjoni speċifika għal waħda ta' 
awtorizzazzjoni ġenerali bla ma tagħti kas tal-ħsara li tkun qiegħda ssir lill-utenti ta' l-
ispettru fl-Ewropa kollha.

Emenda 737
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jintlaħqu għanijiet oħra ta’ interess 
ġenerali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Madankollu, l-awtorizzazzjoni ġenerali ġġib magħha problemi legali u tekniċi kbar, b'mod 
partikulari rigward l-immaniġġjar ta' l-interferenzi li jagħmlu l-ħsara. Il-Kummissjoni tinjora 
wkoll kuntratti li jkunu ġew miftiehma u garantiti bejn l-operaturi u l-istati sovrani, u qiegħda 
tfittex li tbiddel is-sistema attwali ta' l-awtorizzazzjoni speċifika għal waħda ta' 
awtorizzazzjoni ġenerali bla ma tagħti kas tal-ħsara li tkun qiegħda ssir lill-utenti ta' l-
ispettru fl-Ewropa kollha.

Emenda 738
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jintlaħqu għanijiet oħra ta’ interess 
ġenerali.

(b) ikun żgurat 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.
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Emenda 739
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jintlaħqu għanijiet oħra ta’ interess 
ġenerali.

(b) jintlaħqu għanijiet oħra ta’ interess 
ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja kif definita minn kull Stat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li tibqa' tgħodd il-kompetenza ta' l-Istati Membri fid-definizzjoni ta' għanijiet ta’ 
interess ġenerali.

Emenda 740
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tkun żgurata l-kwalità teknika tas-
servizzi.

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.
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Emenda 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ikun imħares l-użu effiċjenti ta’ l-
ispettru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-filosofija ġenerali tal-politika ta’ l-ispettru għandha taħdem biex tiżgura l-użu effiċjenti ta' 
l-ispettru.

Emenda 742
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jintlaħqu għanijiet oħra ta’ interess 
ġenerali.

Or. en

Emenda 743
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membri għandhom 
jarmonizzaw il-meded tal-frekwenzi fuq il-
bażi ta' prinċipji ġenerali komuni. 
Għandhom japplikaw regoli ta' liċenzjar 
armonizzati fir-rigward ta' dawn il-meded 
ta' frekwenzi. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom ikunu responsabbli 
għal dan il-liċenzjar u għall-
ispeċifikazzjonijiet tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni ġenerali ġġib magħha problemi legali u tekniċi kbar, b'mod partikulari 
rigward l-immaniġġjar ta' l-interferenzi li jagħmlu l-ħsara. Il-Kummissjoni tinjora wkoll 
kuntratti li jkunu ġew miftiehma u garantiti bejn l-operaturi u l-istati sovrani, u qiegħda 
tfittex li tbiddel is-sistema attwali ta' l-awtorizzazzjoni speċifika għal waħda ta' 
awtorizzazzjoni ġenerali bla ma tagħti kas tal-ħsara li tkun qiegħda ssir lill-utenti ta' l-
ispettru fl-Ewropa kollha.

Emenda 744
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membri għandhom 
jarmonizzaw il-meded tal-frekwenzi fuq il-
bażi ta' prinċipji ġenerali komuni. 
Għandhom japplikaw regoli ta' liċenzjar 
armonizzati fir-rigward ta' dawn il-meded 
ta' frekwenzi. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom ikunu responsabbli 
għal dan il-liċenzjar u għall-
ispeċifikazzjonijiet tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Madankollu, l-awtorizzazzjoni ġenerali ġġib magħha problemi legali u tekniċi kbar, b'mod 
partikulari rigward l-immaniġġjar ta' l-interferenzi li jagħmlu l-ħsara. Il-Kummissjoni tinjora 
wkoll kuntratti li jkunu ġew miftiehma u garantiti bejn l-operaturi u l-istati sovrani, u qiegħda 
tfittex li tbiddel is-sistema attwali ta' l-awtorizzazzjoni speċifika għal waħda ta' 
awtorizzazzjoni ġenerali bla ma tagħti kas tal-ħsara li tkun qiegħda ssir lill-utenti ta' l-
ispettru fl-Ewropa kollha.

Emenda 745
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jkun meħtieġ li jingħataw id-
drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju u tan-numri, l-Istati 
Membri għandhom jagħtu dawn id-
drittijiet, meta jintalbu, lil kull impriża li 
tipprovdi jew tuża n-netwerks jew is-
servizzi skond l-awtorizzazzjoni 
ġenerali, soġġetti għad-dispożizzjonijiet 
ta’ l-Artikoli 6, 6a, 7 u 11(1)(c) ta’ din id-
Direttiva u għal kull regola li tiżgura l-użu 
effiċjenti ta’ dawk ir-riżorsi skond id-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu dawn 
id-drittijiet individwali, meta jintalbu, lil 
kull impriża soġġetta għad-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 6, 6a, 7 u 
11(1)(c) ta’ din id-Direttiva u għal kull 
regola li tiżgura l-użu effiċjenti ta’ dawk ir-
riżorsi skond id-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni ġenerali ġġib magħha problemi legali u tekniċi kbar, b'mod partikulari 
rigward l-immaniġġjar ta' l-interferenzi li jagħmlu l-ħsara. Il-Kummissjoni tinjora wkoll 
kuntratti li jkunu ġew miftiehma u garantiti bejn l-operaturi u l-istati sovrani, u qiegħda 
tfittex li tbiddel is-sistema attwali ta' l-awtorizzazzjoni speċifika għal waħda ta' 
awtorizzazzjoni ġenerali bla ma tagħti kas tal-ħsara li tkun qiegħda ssir lill-utenti ta' l-
ispettru fl-Ewropa kollha.
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Emenda 746
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jkun meħtieġ li jingħataw id-
drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju u tan-numri, l-Istati 
Membri għandhom jagħtu dawn id-
drittijiet, meta jintalbu, lil kull impriża li 
tipprovdi jew tuża n-netwerks jew is-
servizzi skond l-awtorizzazzjoni ġenerali, 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikoli 6, 6a, 7 u 11(1)(c) ta’ din id-
Direttiva u għal kull regola li tiżgura l-użu 
effiċjenti ta’ dawk ir-riżorsi skond id-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu dawn 
id-drittijiet individwali, meta jintalbu, lil 
kull impriża soġġetta għad-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 6, 6a, 7 u 
11(1)(c) ta’ din id-Direttiva u għal kull 
regola li tiżgura l-użu effiċjenti ta’ dawk ir-
riżorsi skond id-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Madankollu, l-awtorizzazzjoni ġenerali ġġib magħha problemi legali u tekniċi kbar, b'mod 
partikulari rigward l-immaniġġjar ta' l-interferenzi li jagħmlu l-ħsara. Il-Kummissjoni tinjora 
wkoll kuntratti li jkunu ġew miftiehma u garantiti bejn l-operaturi u l-istati sovrani, u qiegħda 
tfittex li tbiddel is-sistema attwali ta' l-awtorizzazzjoni speċifika għal waħda ta' 
awtorizzazzjoni ġenerali bla ma tagħti kas tal-ħsara li tkun qiegħda ssir lill-utenti ta' l-
ispettru fl-Ewropa kollha.

Emenda 747
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi 
ddefiniti bil-quddiem mill-Istati Membri 

Mingħajr ħsara għal kriterji u proċeduri 
speċifiċi adottati mill-Istati Membri għall-
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għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' 
servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-
radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu 
għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi 
Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu 
għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonali u mhux 
diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri 
għandhom ukoll ikunu miftuħa, għajr 
għal każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni jista’ jintwera li huwa 
essenzjali biex jissodisfa obbligu 
partikolari li l-Istat Membru jkun 
iddefinixxa minn qabel bħala meħtieġ 
biex jinkiseb interess ġenerali skond il-liġi 
Komunitarja. 

għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi 
tar-radju lil provvedituri ta' servizzi ta' 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni bil-għan li jintlaħqu għanijiet ta’ 
interess ġenerali skond il-liġi Komunitarja, 
tali drittijiet ta’ użu għandhom jingħataw 
permezz ta’ proċeduri oġġettivi, 
trasparenti, proporzjonali u mhux 
diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas).

Or. en

Emenda 748
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi 
ddefiniti bil-quddiem mill-Istati Membri 
għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' 
servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-
radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu 
għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi 

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi 
ddefiniti bil-quddiem mill-Istati Membri 
għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' 
servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-
radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu 
għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi 
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Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu 
għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonali u mhux 
diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri 
għandhom ukoll ikunu miftuħa, għajr għal 
każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni jista’ jintwera li huwa 
essenzjali biex jissodisfa obbligu 
partikolari li l-Istat Membru jkun 
iddefinixxa minn qabel bħala meħtieġ 
biex jinkiseb interess ġenerali skond il-liġi 
Komunitarja.

Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu 
għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonali u mhux 
diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri 
għandhom ukoll ikunu miftuħa.

Or. en

Emenda 749
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi 
ddefiniti bil-quddiem mill-Istati Membri 
għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' 
servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-
radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu 
għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi 
Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu 
għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonali u mhux 
diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi 
ddefiniti bil-quddiem mill-Istati Membri 
għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' 
servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-
radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu 
għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi 
Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu 
għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonali u mhux 
diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-
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Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri 
għandhom ukoll ikunu miftuħa, għajr għal 
każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni jista’ jintwera li huwa essenzjali 
biex jissodisfa obbligu partikolari li l-Istat 
Membru jkun iddefinixxa minn qabel bħala 
meħtieġ biex jinkiseb interess ġenerali 
skond il-liġi Komunitarja.

Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri 
għandhom ukoll ikunu miftuħa, għajr għal 
każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni jista’ jintwera li huwa essenzjali 
biex jissodisfa obbligu partikolari li l-Istat 
Membru jkun iddefinixxa u ġġustifika 
minn qabel, fid-dawl ta' żviluppi 
teknoloġiċi u tas-suq, bħala meħtieġ biex 
jinkiseb interess ġenerali skond il-liġi 
Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Emenda 750
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi 
ddefiniti bil-quddiem mill-Istati Membri 
għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' 
servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-
radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu 
għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi 

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi 
ddefiniti bil-quddiem mill-Istati Membri 
għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' 
servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-
radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu 
għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi 
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Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu 
għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonali u mhux 
diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri 
għandhom ukoll ikunu miftuħa, għajr għal 
każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni jista’ jintwera li huwa 
essenzjali biex jissodisfa obbligu 
partikolari li l-Istat Membru jkun 
iddefinixxa minn qabel bħala meħtieġ biex 
jinkiseb interess ġenerali skond il-liġi 
Komunitarja.

Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu 
għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri 
miftuħa, oġġettivi, trasparenti, 
proporzjonali u mhux diskriminatorji, u, 
fil-każ tal-frekwenzi tar-radju, skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). 
Il-proċeduri għandhom ikunu miftuħa,
għajr għal każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni jista’ jintwera li huwa 
essenzjali biex jissodisfa obbligu 
partikolari li l-Istat Membru jkun 
iddefinixxa u ġġustifika minn qabel bħala 
meħtieġ biex jinkiseb interess ġenerali 
skond il-liġi Komunitarja.

Or. en

Emenda 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi 
ddefiniti bil-quddiem mill-Istati Membri 
għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' 
servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-
radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu 
għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi 
Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu 
għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonali u mhux 
diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-

Mingħajr ħsara għal kriterji u proċeduri 
speċifiċi adottati mill-Istati Membri għall-
għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi 
tar-radju lil provvedituri ta' servizzi ta' 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni bil-għan li jintlaħqu għanijiet ta’ 
interess ġenerali skond il-liġi Komunitarja, 
tali drittijiet ta’ użu għandhom jingħataw 
permezz ta’ proċeduri oġġettivi, 
trasparenti, proporzjonali u mhux 
diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-
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Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri 
għandhom ukoll ikunu miftuħa, għajr għal 
każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni jista’ jintwera li huwa 
essenzjali biex jissodisfa obbligu 
partikolari li l-Istat Membru jkun 
iddefinixxa minn qabel bħala meħtieġ biex 
jinkiseb interess ġenerali skond il-liġi 
Komunitarja.

Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri 
għandhom ukoll ikunu miftuħa, għajr għal 
każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni jista’ jintwera li huwa essenzjali 
biex jissodisfa obbligu partikolari li l-Istat 
Membru jkun iddefinixxa minn qabel bħala 
meħtieġ biex jinkiseb interess ġenerali 
skond il-liġi Komunitarja.

Or. en

Emenda 752
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jagħtu d-drittijiet għall-użu, l-Istati 
Membri għandhom jispeċifikaw jekk dawk 
id-drittijiet jistgħux ikunu ttrasferiti mid-
detentur tad-drittijiet, u taħt liema 
kundizzjonijiet. Fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom 
ikunu skond l-Artikolu 9b tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

Meta jagħtu d-drittijiet għall-użu, l-Istati 
Membri għandhom jispeċifikaw jekk dawk 
id-drittijiet jistgħux ikunu ttrasferiti mid-
detentur tad-drittijiet, u taħt liema 
kundizzjonijiet. Fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom 
ikunu skond l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

Or. en
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Emenda 753
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 4 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn Stati Membri jagħtu drittijiet ta’ użu 
għal perjodu ta’ żmien limitat, it-tul tal-
validità tagħhom għandu jkun xieraq għas-
servizz ikkonċernat fid-dawl ta' l-għan 
iddefinit minn qabel.

Fejn Stati Membri jagħtu drittijiet ta’ użu 
għal perjodu ta’ żmien limitat, it-tul tal-
validità tagħhom għandu jkun xieraq għas-
servizz ikkonċernat fid-dawl ta' l-għan, 
filwaqt li jitqies il-bżonn li jitħalla perjodu 
xieraq għall-amortizzament ta' l-
investiment.

Or. en

Emenda 754
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull dritt individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju li jingħata għal 
għaxar snin jew iktar, u li ma jistax ikun 
ittrasferit jew mikri bejn l-impriżi skond l-
Artikolu 9 tad-Direttiva ta’ Qafas, 
għandu, kull ħames snin u l-ewwel darba 
ħames snin wara l-għoti tiegħu, ikun 
soġġett għal reviżjoni fid-dawl tal-kriterji 
tal-paragrafu 1. Jekk il-kriterji biex 
jingħataw id-drittijiet individwali għall-
użu ma jkunux japplikaw iżjed, id-dritt 
individwali għall-użu għandu jinbidel 
f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju, soġġett għall-avviż 
minn qabel ta’ mhux iktar minn ħames 

imħassar
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snin mill-għeluq ta’ l-eżami mill-ġdid, jew 
għandu jkun jista’ jiġi ttrasferit jew mikri 
bla tfixkil bejn l-impriżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 755
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull dritt individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju li jingħata għal għaxar 
snin jew iktar, u li ma jistax ikun ittrasferit
jew mikri bejn l-impriżi skond l-Artikolu 9 
tad-Direttiva ta’ Qafas, għandu, kull 
ħames snin u l-ewwel darba ħames snin 
wara l-għoti tiegħu, ikun soġġett għal 
reviżjoni fid-dawl tal-kriterji tal-
paragrafu 1. Jekk il-kriterji biex jingħataw 
id-drittijiet individwali għall-użu ma 
jkunux japplikaw iżjed, id-dritt individwali 
għall-użu għandu jinbidel 
f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju, soġġett għall-avviż 
minn qabel ta’ mhux iktar minn ħames 
snin mill-għeluq ta’ l-eżami mill-ġdid, jew 
għandu jkun jista’ jiġi ttrasferit jew mikri 
bla tfixkil bejn l-impriżi.

Fejn id-drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju jingħataw għal għaxar 
snin jew iktar, u ma jistgħux ikunu 
trasferiti jew mikrija bejn l-impriżi skond 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva ta’ Qafas, l-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tiżgura l-mezzi li bihom tkun tista' 
tivverifika li l-kriterji għall-għoti tad-
drittijiet individwali għall-użu jibqgħu 
jiġu applikati u rispettati għal kemm 
iddum il-liċenzja. Jekk dawn il-kriterji ma 
jkunux japplikaw iżjed, id-dritt individwali 
għall-użu għandu jinbidel 
f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju, bil-kundizzjoni li jkun 
hemm avviż minn qabel u li dan iseħħ 
wara skadenza raġonevoli, jew għandu 
jkun jista’ jiġi ttrasferit jew mikri bla 
tfixkil bejn l-impriżi. Meta tkun qiegħda 
tittieħed deċiżjoni ta' dan it-tip, għandu 
jitqies b'mod xieraq il-bżonn li jitħalla 
perjodu xieraq għall-amortizzament ta' l-
investiment.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ħafna pjattaformi u servizzi ġodda għandhom l-obbligu li jamortizzaw l-investimenti tagħhom 
għal perjodu li jaqbeż għaxar snin jew, għallinqas, ħames snin. Sikwit ikun hemm telf 
konsiderevoli għall-ewwel sena jew sentejn ta' l-esplojtazzjoni. Ma jkunx proporzjonat li jiġi 
istitwit rekwiżit riġidu li l-awtorità regolatorja nazzjonali jkollha tagħmel eżami formali mill-
ġdid kull ħames snin tal-liċenzji kollha ta' l-ispettru tar-radju. 

Emenda 756
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull dritt individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju li jingħata għal għaxar 
snin jew iktar, u li ma jistax ikun ittrasferit 
jew mikri bejn l-impriżi skond l-Artikolu 9 
tad-Direttiva ta’ Qafas, għandu, kull ħames 
snin u l-ewwel darba ħames snin wara l-
għoti tiegħu, ikun soġġett għal reviżjoni 
fid-dawl tal-kriterji tal-paragrafu 1. Jekk il-
kriterji biex jingħataw id-drittijiet 
individwali għall-użu ma jkunux japplikaw 
iżjed, id-dritt individwali għall-użu għandu 
jinbidel f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-
użu tal-frekwenzi tar-radju, soġġett għall-
avviż minn qabel ta’ mhux iktar minn 
ħames snin mill-għeluq ta’ l-eżami mill-
ġdid, jew għandu jkun jista’ jiġi ttrasferit 
jew mikri bla tfixkil bejn l-impriżi.

Kull dritt individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju li jingħata għal għaxar 
snin jew iktar, u li ma jistax ikun ittrasferit 
jew mikri bejn l-impriżi skond l-Artikolu 9 
tad-Direttiva ta’ Qafas, għandu, ħames snin 
qabel l-iskadenza tiegħu, ikun soġġett għal 
reviżjoni fid-dawl tal-kriterji tal-
paragrafu 1. Jekk il-kriterji biex jingħataw 
id-drittijiet individwali għall-użu ma 
jkunux japplikaw iżjed, id-dritt individwali 
għall-użu għandu jinbidel 
f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju, soġġett għall-avviż 
minn qabel ta’ mhux inqas minn ħames 
snin mill-għeluq ta’ l-eżami mill-ġdid, jew 
għandu jkun jista’ jiġi ttrasferit jew mikri 
bla tfixkil bejn l-impriżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
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to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Emenda 757
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull dritt individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju li jingħata għal għaxar 
snin jew iktar, u li ma jistax ikun ittrasferit 
jew mikri bejn l-impriżi skond l-Artikolu 9 
tad-Direttiva ta’ Qafas, għandu, kull ħames 
snin u l-ewwel darba ħames snin wara l-
għoti tiegħu, ikun soġġett għal reviżjoni 
fid-dawl tal-kriterji tal-paragrafu 1. Jekk il-
kriterji biex jingħataw id-drittijiet 
individwali għall-użu ma jkunux japplikaw 
iżjed, id-dritt individwali għall-użu għandu 
jinbidel f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-
użu tal-frekwenzi tar-radju, soġġett għall-
avviż minn qabel ta’ mhux iktar minn 
ħames snin mill-għeluq ta’ l-eżami mill-
ġdid, jew għandu jkun jista’ jiġi ttrasferit 
jew mikri bla tfixkil bejn l-impriżi.

Kull dritt individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju li jingħata għal għaxar 
snin jew iktar, u li ma jistax ikun ittrasferit 
jew mikri bejn l-impriżi skond l-Artikolu 9 
tad-Direttiva ta’ Qafas, għandu jkun
soġġett għal reviżjoni fid-dawl tal-kriterji 
tal-paragrafu 1. Jekk il-kriterji biex 
jingħataw id-drittijiet individwali għall-użu 
ma jkunux japplikaw iżjed, id-dritt 
individwali għall-użu għandu jinbidel 
f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju, soġġett għall-avviż 
minn qabel ta’ żmien raġonevoli li jkun 
mill-inqas ta' l-istess tul daqs iż-żmien li 
għalih ikun ingħata d-dritt individwali ta' 
l-użu, jew għandu jkun jista’ jiġi ttrasferit 
jew mikri bla tfixkil bejn l-impriżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Madankollu, l-awtorizzazzjoni ġenerali ġġib magħha problemi legali u tekniċi kbar, b'mod 
partikulari rigward l-immaniġġjar ta' l-interferenzi li jagħmlu l-ħsara. Il-Kummissjoni tinjora 
wkoll kuntratti li jkunu ġew miftiehma u garantiti bejn l-operaturi u l-istati sovrani, u qiegħda 
tfittex li tbiddel is-sistema attwali ta' l-awtorizzazzjoni speċifika għal waħda ta' 
awtorizzazzjoni ġenerali bla ma tagħti kas tal-ħsara li tkun qiegħda ssir lill-utenti ta' l-
ispettru fl-Ewropa kollha.
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Emenda 758
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull dritt individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju li jingħata għal għaxar 
snin jew iktar, u li ma jistax ikun ittrasferit 
jew mikri bejn l-impriżi skond l-Artikolu 9 
tad-Direttiva ta’ Qafas, għandu, kull 
ħames snin u l-ewwel darba ħames snin 
wara l-għoti tiegħu, ikun soġġett għal 
reviżjoni fid-dawl tal-kriterji tal-
paragrafu 1. Jekk il-kriterji biex jingħataw 
id-drittijiet individwali għall-użu ma 
jkunux japplikaw iżjed, id-dritt individwali 
għall-użu għandu jinbidel 
f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju, soġġett għall-avviż 
minn qabel ta’ mhux iktar minn ħames snin 
mill-għeluq ta’ l-eżami mill-ġdid, jew 
għandu jkun jista’ jiġi ttrasferit jew mikri 
bla tfixkil bejn l-impriżi.

Kull dritt individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju li jingħata għal għaxar 
snin jew iktar, u li ma jistax ikun ittrasferit 
jew mikri bejn l-impriżi skond l-Artikolu 9 
tad-Direttiva ta’ Qafas, jista', kull ħames 
snin u l-ewwel darba ħames snin wara l-
għoti tiegħu, ikun soġġett għal reviżjoni 
fid-dawl tal-kriterji tal-paragrafu 1. Jekk 
id-dritt individwali ma jissodisfax xi 
wieħed minn dawn il-kriterji, id-dritt 
individwali għall-użu għandu jinbidel 
f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju, soġġett għall-avviż 
minn qabel ta’ mhux iktar minn ħames snin 
mill-għeluq ta’ l-eżami mill-ġdid, jew 
għandu jkun jista’ jiġi ttrasferit jew mikri 
bla tfixkil bejn l-impriżi. Meta tkun 
qiegħda tittieħed deċiżjoni ta' dan it-tip, 
għandu titqies il-ħtieġa li jingħata lok 
għal perjodu xieraq għall-amortizzament 
ta' l-investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozjabilità m'għandhiex twassal għal żbilanċi fid-diversità tas-servizzi jew għall-
ispekulazzjoni, u għandha tkopri wkoll il-każijiet fejn l-użu ta' l-ispettru jista' jkun b'xejn 
għalkemm marbut ma' xi obbligi. Barra minn hekk, il-proċeduri nazzjonali m’għandhomx 
ikunu injorati, minħabba li l-immaniġġjar ta’ l-ispettru jibqa' ta' kompetenza nazzjonali.
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Emenda 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tittieħed deċiżjoni dwar id-drittijiet 
ta’ l-użu, għandha titqies il-ħtieġa li 
jingħata lok għal perjodu xieraq għall-
amortizzament ta' l-investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ħafna pjattaformi u servizzi ġodda, l-investiment jeħtieġ li jiġi amortizzat fuq perjodu li 
jaqbeż għaxar snin jew, f’kull każ, ħames snin. Mhix xi ħaġa rari li wieħed ikun qed ibati 
minn telf sostanzjali waqt l-ewwel ftit snin meta jkun beda jopera. Ikun sproporzjonat li jiġi 
introdott rekwiżit riġidu biex l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħmlu reviżjoni formali 
tal-liċenzji kollha ta’ l-ispettru kull ħames snin.

Emenda 760
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjonijiet dwar id-drittijiet għall-
użu għandhom jittieħdu, jkunu 
kkomunikati u ppubblikati malajr kemm 
jista’ jkun wara li tkun waslet l-
applikazzjoni kompluta ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali, fi żmien tliet 
gimgħat fil-każ tan-numri li kienu allokati 
għal skopijiet speċifiċi ġewwa l-pjan 
nazzjonali għall-għoti tan-numri u fi żmien 
sitt ġimgħat fil-każ tal-frekwenzi tar-radju 
li kienu allokati għall-komunikazzjoni 

3. Id-deċiżjonijiet dwar id-drittijiet għall-
użu għandhom jittieħdu u jkunu 
kkomunikati u ppubblikati malajr kemm 
jista’ jkun wara li tkun waslet l-
applikazzjoni kompluta ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali, fi żmien tliet 
ġimgħat fil-każ tan-numri li kienu allokati 
għal skopijiet speċifiċi fil-pjan nazzjonali 
għall-għoti tan-numri u fi żmien sitt 
ġimgħat fil-każ tal-frekwenzi tar-radju li 
kienu allokati għal skopijiet speċifiċi fil-
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elettronika ġewwa l-pjan nazzjonali għall-
frekwenzi. Il-limitu ta’ żmien ta’ l-aħħar 
għandu jkun bla ħsara għal kull ftehim 
internazzjonali li jkun japplika u li jkun 
relatat ma’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju 
jew ta’ pożizzjonijiet orbitali.

pjan nazzjonali għall-frekwenzi. Il-limitu 
ta’ żmien ta’ l-aħħar għandu jkun bla ħsara 
għal kull ftehim internazzjonali li jkun 
japplika u li jkun relatat ma’ l-użu tal-
frekwenzi tar-radju jew ta’ pożizzjonijiet 
orbitali.

Or. en

Emenda 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ikun ġie deċiż, wara li kienu
kkonsultati l-partijiet konċernati skond l-
Artikolu 6 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas), li d-drittijiet għall-
użu tan-numri ta’ valur ekonomiku 
eċċezzjonali jridu jingħataw permezz ta’ 
proċeduri ta’ għażla li jkunu kompetittivi u 
komparattivi, l-Istati Membri jistgħu 
jestendu l-perijodu massimu ta’ tliet 
ġimgħat b’mhux iktar minn tliet ġimgħat. 

4. Fejn ikun ġie deċiż, wara li jkunu
kkonsultati l-partijiet konċernati skond l-
Artikolu 6 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas), li d-drittijiet għall-
użu tan-numri ta’ valur ekonomiku 
eċċezzjonali jridu jingħataw permezz ta’ 
proċeduri ta’ l-għażla li jkunu kompetittivi 
u komparattivi, l-Istati Membri jistgħu 
jestendu l-perijodu massimu ta’ tliet 
ġimgħat b’mhux iktar minn tliet ġimgħat 
oħra. 

Or. en
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Emenda 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri ma għandhom
jillimitaw l-għadd ta’ drittijiet ta’ użu li 
jingħataw, għajr fejn dan ikun meħtieġ biex 
jiġi żgurat l-użu effiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju skond l-Artikolu 7.

5. L-Istati Membri m'għandhomx jillimitaw 
l-għadd ta’ drittijiet ta’ użu li jingħataw, 
għajr fejn dan ikun meħtieġ biex jiġi żgurat 
l-użu effiċjenti tal-frekwenzi tar-radju 
skond l-Artikolu 7. L-Istati Membri 
għandhom iqisu l-investimenti tal-passat 
u l-livell ta’ kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hi salvagwardja biex jiġi żgurat li l-investimenti tal-passat jitqiesu kif jixraq. Jekk ma 
jsirx dan, l-investimenti ta’ qabel jafu jitilfu l-valur. Dan jgħawweġ ħafna s-suq u jaffettwa 
b’mod negattiv id-deċiżjonijiet dwar investimenti għall-ġejjieni.

Emenda 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju 
jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond 
l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom 
jiżguraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax 
imgħawġa mill-ebda trasferiment jew 
akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri 

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju 
jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond 
l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas).



AM\727532MT.doc 35/77 PE407.807v01-00

MT

xierqa, per eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew 
jisforzaw il-bejgħ tad-dritt għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta hi żejda billi qiegħda tidduplika regoli li diġà jinsabu fil-Liġi tal-
Kompetizzjoni ta' l-UE u li japplikaw ukoll għat-trasferiment jew għall-akkumulazzjoni tad-
drittijiet għall-użu ta' l-ispettru.

Emenda 764
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju 
jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond 
l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom 
jiżguraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax 
imgħawġa mill-ebda trasferiment jew 
akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri 
xierqa, per eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew 
jisforzaw il-bejgħ tad-dritt għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju.

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju 
jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond 
l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom 
jiżguraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax 
imgħawġa mill-ebda trasferiment jew 
akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju.

Or. en



PE407.807v01-00 36/77 AM\727532MT.doc

MT

Emenda 765
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali
għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju 
jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond 
l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom 
jiżguraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax 
imgħawġa mill-ebda trasferiment jew 
akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri xierqa, 
per eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew jisforzaw 
il-bejgħ tad-dritt għall-użu tal-frekwenzi 
tar-radju.

6. L-awtoritajiet regolatorji kompetenti
għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju 
jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond 
l-Artikoli 8 u 9(2) tad-Direttiva
2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). Huma 
għandhom jiżguraw ukoll li l-
kompetizzjoni ma tisfax imgħawġa mill-
ebda trasferiment jew akkumulazzjoni ta’ 
drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju. 
Għal dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri xierqa, per eżempju jnaqqsu, 
jirtiraw jew jisforzaw il-bejgħ tad-dritt 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali xi drabi ma jkollhomx l-awtorità meħtieġa biex 
jieħdu deċiżjonijiet bħal dawn, l-Emenda hija meħtieġa.

Emenda 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali
għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju 
jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond 
l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom 

6. . L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-frekwenzi tar-radju jintużaw b’mod 
effiċjenti u effettiv skond l-Artikoli 8(2) 
u 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
ta’ Qafas). Huma għandhom jiżguraw ukoll 
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jiżguraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax 
imgħawġa mill-ebda trasferiment jew 
akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri xierqa, 
per eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew jisforzaw 
il-bejgħ tad-dritt għall-użu tal-frekwenzi 
tar-radju.

li l-kompetizzjoni ma tisfax imgħawġa 
mill-ebda trasferiment jew akkumulazzjoni 
ta’ drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
jistgħu jaħsbu għal miżuri xierqa, per 
eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew jisforzaw il-
bejgħ tad-dritt għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk, is-sostituzzjoni ta' "l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali" bi "l-Istati Membri" 
għandha tneħħi d-dubji dwar rekwiżiti bħal l-'indipendenza' marbuta ma' l-entitajiet 
amministrattivi kompetenti fil-qasam ta' l-amministrazzjoni ta' l-ispettru. Barra minn hekk, iż-
żieda ta' referenza għall-Artikolu 8(2) iġġib magħha l-identifikazzjoni ta' l-użu effiċjenti u 
effikaċi tal-frekwenza tar-radju fil-kuntest ta' l-għanijiet ġenerali. Fl-istess waqt, l-Artikolu 
9(2) għandu x'jaqsam mal-kisba ta' l-istess għanijiet permezz ta' miżuri għall-armonizzazzjoni 
adottati skond id-direttiva ta' l-ispettru radjuelettriku. 

Emenda 767
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali
għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju 
jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond 
l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom 
jiżguraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax 
imgħawġa mill-ebda trasferiment jew 
akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri xierqa, 
per eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew jisforzaw 
il-bejgħ tad-dritt għall-użu tal-frekwenzi 
tar-radju.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
frekwenzi tar-radju jintużaw b’mod 
effiċjenti u effettiv skond l-Artikolu 9(2) 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas). Huma għandhom jiżguraw ukoll li 
l-kompetizzjoni ma tisfax imgħawġa mill-
ebda trasferiment jew akkumulazzjoni ta’ 
drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju. 
Għal dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri xierqa, per eżempju jnaqqsu, 
jirtiraw jew jisforzaw il-bejgħ tad-dritt 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju. 
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Or. en

Emenda 768
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali
għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju 
jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond 
l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom 
jiżguraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax 
imgħawġa mill-ebda trasferiment jew 
akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri xierqa, 
per eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew jisforzaw 
il-bejgħ tad-dritt għall-użu tal-frekwenzi 
tar-radju.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
frekwenzi tar-radju jintużaw b’mod 
effiċjenti u effettiv skond l-Artikolu 9(2) 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas). Huma għandhom jiżguraw ukoll li 
l-kompetizzjoni ma tisfax imgħawġa mill-
ebda trasferiment jew akkumulazzjoni ta’ 
drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju.
Għal dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri xierqa, per eżempju jnaqqsu, 
jirtiraw jew jisforzaw il-bejgħ tad-dritt 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti fi kwistjonijiet ta’ l-ispettru mhux dejjem tkun l-istess awtorità bħall-
awtorità regolatorja nazzjonali kif definita fid-Direttiva ta’ Qafas.

Emenda 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju 
jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond 
l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom 
jiżguraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax 
imgħawġa mill-ebda trasferiment jew 
akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri xierqa, 
per eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew jisforzaw 
il-bejgħ tad-dritt għall-użu tal-frekwenzi 
tar-radju.

6. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju jintużaw 
b’mod effiċjenti u effettiv skond l-
Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom 
jiżguraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax 
imgħawġa mill-ebda trasferiment jew 
akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri xierqa, 
per eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew jisforzaw 
il-bejgħ tad-dritt għall-użu tal-frekwenzi 
tar-radju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti fi kwistjonijiet ta’ l-ispettru mhux dejjem tkun l-istess awtorità bħall-
awtorità regolatorja nazzjonali kif definita fid-Direttiva ta’ Qafas.

Emenda 770
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 4 – punt a
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorizzazzjoni ġenerali biex ikunu 
pprovduti n-netwerks u s-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi, id-drittijiet 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju, u d-
drittijiet għall-użu tan-numri, tista’ tkun 
soġġetta biss għall-kundizzjonijiet elenkati 
fl-Anness I. Dawn il-kundizzjonijiet 
għandhom ikunu proporzjonati, trasparenti 
u mhux diskriminatorji, u fil-każ ta’ 
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju, 
għandhom ikunu skond l-Artikolu 9 tad-

1. Fil-każ ta' awtorizzazzjoni ġenerali, l-
awtorizzazzjoni ġenerali biex ikunu 
pprovduti n-netwerks u s-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi, id-drittijiet 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju, u d-
drittijiet għall-użu tan-numri, tista’ tkun 
soġġetta biss għall-immaniġġjar ta' l-
interferenzi li jagħmlu l-ħsara u għall-
kundizzjonijiet elenkati fl-Anness I. Dawn 
il-kundizzjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonati, trasparenti u mhux 
diskriminatorji, u fil-każ ta’ drittijiet għall-
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Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). użu ta’ frekwenzi tar-radju, għandhom 
ikunu skond l-Artikolu 9 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' l-awtorizzazzjoni individwali għandu jirbaħ, filwaqt li l-awtorizzazjoni 
ġenerali għandha tkun l-eżenzjoni mir-regola. Il-Kummissjoni għandha tispeċifika dawk il-
frekwenzi li jistgħu jkunu suġġetti għal awtorizzazzjoni ġenerali; din il-miżura għandha tidħol 
fl-Artikolu 6(1).

Emenda 771
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 1, u mingħajr ħsara għall-
Artikolu 5(2) ta’ din id-Direttiva, il-
Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni biex:

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 5(1) u (2)
ta' din id-Direttiva u l-Artikoli 8a u 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' 
Qafas), il-Kummissjoni tista' tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni biex:

Or. en

Emenda 772
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 1, u mingħajr ħsara għall-
Artikolu 5(2) ta’ din id-Direttiva, il-

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 1, u mingħajr ħsara għad-
Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-Parlament 
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Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni biex:

Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 
2002 dwar qafas regolatorju għall-politika 
dwar l-ispettru tar-radju fil-Komunità 
Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-
Radju)1 u għall-Artikolu 5(2) ta’ din id-
Direttiva, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
miżuri ta’ implimentazzjoni biex:

___________
1ĠU L 108, 24.4.2002, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni ta' l-UE tal-kundizzjonijiet għall-għoti tad-drittijiet individwali ta' l-
ispettru u l-awtorizzazzjonijiet ġenerali jistgħu jħaffu l-użu tas-servizzi wajerless u 
jippromwovu l-investiment u l-innovazzjoni biex jibbenefikaw minnhom l-utenti final,jekk 
ikunu jikkonformaw mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju ta' l-2002. Mhuwiex xieraq jew 
proporzjonat għall-Kummissjoni li jkollha s-setgħa jew ir-responsabilità li tagħżel bejn l-
intrapriżi biex jibbenefikaw mid-drittijiet ta' l-ispettru.

Emenda 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 1, u mingħajr ħsara għall-
Artikolu 5(2) ta’ din id-Direttiva, il-
Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni biex:

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 1, u mingħajr ħsara għall-Artikolu 
5(2) ta’ din id-Direttiva u għad-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar 
qafas regolatorju għall-politika dwar l-
ispettru tar-radju fil-Komunità Ewropea 
(Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju)1, il-
Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni biex:

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

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju hija kruċjali biex ikun hemm strateġija 
ta' politika integrata u trattament koerenti tal-miżuri ta’ armonizzazzjoni.

Emenda 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 1, u mingħajr ħsara għall-
Artikolu 5(2) ta’ din id-Direttiva, il-
Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni biex:

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 1, u mingħajr ħsara għall-
Artikolu 5(2) ta’ din id-Direttiva jew għad-
Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
(Deċiżjoni 676/2002/KE), il-Kummissjoni 
tista’ tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni 
biex:

Or. es

Emenda 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) servizzi panewropej;

Or. es
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Emenda 776
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-
radju li l-użu tagħhom se jkun soġġett 
għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew 
għad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju;

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-
radju li l-użu tagħhom se jkun soġġett 
għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali;

Or. en

Emenda 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-
radju li l-użu tagħhom se jkun soġġett 
għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew 
għad-drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju;

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-
radju li l-użu tagħhom se jkun soġġett 
għall-awtorizzazzjonijiet;

Or. es
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Emenda 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-
radju li l-użu tagħhom se jkun soġġett 
għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew 
għad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju;

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-
radju li jipprovdu netwerks panewropej 
jew servizzi ta' komunikazzjoni 
elettronika, li l-użu tagħhom se jkun 
soġġett għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali 
jew għad-drittijiet individwali għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-artikolu huwa wiesa’ wisq. Barra minn hekk, it-test m'hux 
konformi mal-prinċipju tal-kontroll u l-bilanċ. Hu importanti li l-kompetenzi ta’ l-Istati 
Membri rigward il-frekwenzi ma jiddgħajfux permezz tal-proċeduri ċentralizzati ġodda fil-
livell ta’ l-UE. Għaldaqstant jixraq li dan l-artikolu jirreferi għal servizzi panewropej.

Emenda 779
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-
radju li l-użu tagħhom se jkun soġġett 
għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew 
għad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju;

(a) tidentifika meded tal-frekwenzi tar-
radju li l-użu tagħhom jista' jkun soġġett 
għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew 
għad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju; kif ukoll

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni ta' l-UE tal-kundizzjonijiet għall-għoti tad-drittijiet individwali ta' l-
ispettru u l-awtorizzazzjonijiet ġenerali jistgħu jħaffu l-użu tas-servizzi wajerless u 
jippromwovu l-investiment u l-innovazzjoni biex jibbenefikaw minnhom l-utenti finali, jekk 
jikkonformaw mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju ta' l-2002. Mhuwiex xieraq jew 
proporzjonat għall-Kummissjoni li jkollha s-setgħa jew ir-responsabilità li tagħżel bejn 
intrapriżi biex jibbenefikaw mid-drittijiet ta' l-ispettru.

Emenda 780
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tarmonizza proċeduri għall-għoti ta’ 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew ta’ 
drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju jew tan-numri; 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni ta' l-UE tal-kundizzjonijiet għall-għoti tad-drittijiet individwali ta' l-
ispettru u l-awtorizzazzjonijiet ġenerali jistgħu jħaffu l-użu tas-servizzi wajerless u 
jippromwovu l-investiment u l-innovazzjoni biex jibbenefikaw minnhom l-utenti finali jekk 
jikkonformaw mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju ta' l-2002. Mhuwiex xieraq jew 
proporzjonat għall-Kummissjoni li jkollha s-setgħa jew ir-responsabilità li tagħżel bejn 
intrapriżi biex jibbenefikaw mid-drittijiet ta' l-ispettru.

Emenda 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tarmonizza proċeduri għall-għoti ta’ 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew ta’ 
drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju jew tan-numri;

imħassar

Or. es

Emenda 782
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tarmonizza proċeduri għall-għoti ta’ 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew ta’ 
drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju jew tan-numri; 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri kollha ta’ implimentazzjoni mniżżlin fl-Artikolu 6a (armonizzazzjoni) għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju. Il-proċedura ta’ urġenza 
m’hijiex ġustifikata għall-adozzjoni ta’ dawn il-miżuri.

Emenda 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tarmonizza proċeduri għall-għoti ta’ 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew ta’ 
drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju jew tan-numri;

(c) tarmonizza proċeduri għall-għoti ta’ 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew ta’ 
drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju li jipprovdu netwerks 
panewropej jew servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika jew għan-
numri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-artikolu huwa wiesa’ wisq. Barra minn hekk, it-test m'hux 
konformi mal-prinċipju tal-kontroll u l-bilanċ. Hu importanti li l-kompetenzi ta’ l-Istati 
Membri rigward il-frekwenzi ma jiddgħajfux permezz tal-proċeduri ċentralizzati ġodda fil-
livell ta’ l-UE. Għaldaqstant jixraq li dan l-artikolu jirreferi għal servizzi panewropej.

Emenda 784
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tarmonizza l-kundizzjonijiet speċifikati 
fl-Anness II relatati ma’ l-
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew mad-
drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju 
jew tan-numri;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni ta' l-UE tal-kundizzjonijiet għall-għoti tad-drittijiet individwali ta' l-
ispettru u l-awtorizzazzjonijiet ġenerali jistgħu jħaffu l-użu tas-servizzi wajerless u 
jippromwovu l-investiment u l-innovazzjoni biex jibbenefikaw minnhom l-utenti finali jekk 
jikkonformaw mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju ta' l-2002. Mhuwiex xieraq jew 
proporzjonat għall-Kummissjoni li jkollha s-setgħa jew ir-responsabilità li tagħżel bejn 
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intrapriżi biex jibbenefikaw mid-drittijiet ta' l-ispettru.

Emenda 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tarmonizza l-kundizzjonijiet speċifikati 
fl-Anness II relatati ma’ l-
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew mad-
drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju 
jew tan-numri;

imħassar

Or. es

Emenda 786
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tarmonizza l-kundizzjonijiet speċifikati 
fl-Anness II relatati ma’ l-
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew mad-
drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju 
jew tan-numri;

imħassar

Or. en
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Emenda 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tarmonizza l-kundizzjonijiet speċifikati 
fl-Anness II relatati ma’ l-
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew mad-
drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju 
jew tan-numri;

(d) tarmonizza l-kundizzjonijiet speċifikati 
fl-Anness II relatati ma’ l-
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew mad-
drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju li 
jipprovdu netwerks panewropej jew 
servizzi ta' komunikazzjoni elettronika
jew għan-numri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-artikolu huwa wiesa’ wisq. Barra minn hekk, it-test mhux 
konformi mal-prinċipju tal-kontroll u l-bilanċ. Hu importanti li l-kompetenzi ta’ l-Istati 
Membri rigward il-frekwenzi ma jiddgħajfux permezz tal-proċeduri ċentralizzati ġodda fil-
livell ta’ l-UE. Għaldaqstant jixraq li dan l-artikolu jirreferi għal servizzi panewropej.

Emenda 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tarmonizza l-kundizzjonijiet speċifiċi 
fl-Anness I marbuta ma' l-
awtorizzazzjonijiet ġenerali;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Parti A ta’ l-Anness 1 fiha numru ta’ kundizzjonijiet li jistgħu jiġu mehmuża ma’ l-
awtorizzazzjonijiet ġenerali, bħal ma huma dawk għan-netwerks ta’ komunikazzjoni 
elettronika għall-klijenti tan-negozju. Għas-servizzi ta' telekomunikazzjonijiet globali (GTS) 
x'uħud minnhom huma ta' ġid, bħall-kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-finanzjament tas-
servizzi universali, filwaqt li oħrajn huma ta' piż regolatorju żejjed. Għalhekk, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta miżuri ta' armonizzazzjoni f'dan il-qasam.

Emenda 789
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tarmonizza l-kundizzjonijiet speċifiċi 
fl-Anness I marbuta ma' l-
awtorizzazzjonijiet ġenerali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.

Emenda 790
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tipprovdi biex ikunu emendati jew 
irtirati l-awtorizzazzjonijiet jew id-drittijiet 
għall-użu u l-proċeduri relatati mal-punt 
(d);

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni ta' l-UE tal-kundizzjonijiet għall-għoti tad-drittijiet individwali ta' l-
ispettru u l-awtorizzazzjonijiet ġenerali jistgħu jħaffu l-użu tas-servizzi wajerless u 
jippromwovu l-investiment u l-innovazzjoni biex jibbenefikaw minnhom l-utenti finali, jekk 
jikkonformaw mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju ta' l-2002. Mhuwiex xieraq jew 
proporzjonat għall-Kummissjoni li jkollha s-setgħa jew ir-responsabilità li tagħżel bejn 
intrapriżi biex jibbenefikaw mid-drittijiet ta' l-ispettru.

Emenda 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tipprovdi biex ikunu emendati jew 
irtirati l-awtorizzazzjonijiet jew id-drittijiet 
għall-użu u l-proċeduri relatati mal-punt 
(d);

imħassar

Or. es
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Emenda 792
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tipprovdi biex ikunu emendati jew 
irtirati l-awtorizzazzjonijiet jew id-drittijiet 
għall-użu u l-proċeduri relatati mal-punt 
(d);

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri kollha ta’ implimentazzjoni mniżżlin fl-Artikolu 6a (armonizzazzjoni) għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju. Il-proċedura ta’ urġenza 
m’hijiex ġustifikata għall-adozzjoni ta’ dawn il-miżuri.

Emenda 793
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

tistipula proċeduri għall-għażla ta’ l-
impriżi li l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandha tagħtihom id-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju jew tan-numri, fejn xieraq skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6b.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni ta' l-UE tal-kundizzjonijiet għall-għoti tad-drittijiet individwali ta' l-
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ispettru u l-awtorizzazzjonijiet ġenerali jistgħu jħaffu l-użu tas-servizzi wajerless u 
jippromwovu l-investiment u l-innovazzjoni biex jibbenefikaw minnhom l-utenti finali; jekk 
jikkonformaw mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju ta' l-2002. Mhuwiex xieraq jew 
proporzjonat għall-Kummissjoni li jkollha s-setgħa jew ir-responsabilità li tagħżel intrapriżi 
li jistgħu jibbenefikaw mid-drittijiet ta' l-ispettru.

Emenda 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

tistipula proċeduri għall-għażla ta’ l-
impriżi li l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandha tagħtihom id-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju jew tan-numri, fejn xieraq skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6b.

imħassar

Or. es

Emenda 795
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

tistipula proċeduri għall-għażla ta’ l-
impriżi li l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandha tagħtihom id-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju jew tan-numri, fejn xieraq skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6b. 

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri kollha ta’ implimentazzjoni mniżżlin fl-Artikolu 6a (armonizzazzjoni) għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju. Il-proċedura ta’ urġenza 
m’hijiex ġustifikata għall-adozzjoni ta’ dawn il-miżuri.

Emenda 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

tistipula proċeduri għall-għażla ta’ l-
impriżi li l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandha tagħtihom id-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju jew tan-numri, fejn xieraq skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6b.

(f) tistipula proċeduri għall-għażla ta’ l-
impriżi li jipprovdu netwerks pan-Ewropej 
jew servizzi ta' komunikazzjoni elettronika 
li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħtuhom id-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju jew tan-numri, fejn xieraq skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6b.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-artikolu huwa wiesa’ żżejjed. Barra minn hekk, it-test mhux 
konformi mal-prinċipju tal-kontroll u l-bilanċ.

Emenda 797
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri elenkati fil-punti (a) sa (d) u (f), 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billu 
jikkompletawha, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14a (3). F'każijiet ta’ 
urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża’ l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 14a (4).

Il-miżuri elenkati fil-punti (a) sa (d) u (f), 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billu 
jikkompletawha, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14a(3). F'każijiet ta’ 
urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża’ l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 14a(4). Il-Kummissjoni għandha 
tadotta dawk il-miżuri billi tqis 
kompletament l-evalwazzjoni mill-
organizzazzjonijiet rilevanti tekniċi u ta'
standardardizzar u wra li tikkonsulta mal-
partijiet interessati.

Or. en

Emenda 798
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri elenkati fil-punti (a) sa (d) u (f), 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billu 
jikkompletawha, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14a (3). F'każijiet 
ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża’ l-proċedura ta’ urġenza msemmija 
fl-Artikolu 14a (4).

Il-miżuri elenkati fil-punti (a) u (b), 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billu 
jikkompletawha, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14a(3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni ta' l-UE tal-kundizzjonijiet għall-għoti tad-drittijiet individwali ta' l-
ispettru u l-awtorizzazzjonijiet ġenerali jistgħu jħaffu l-użu tas-servizzi wajerless u 
jippromwovu l-investiment u l-innovazzjoni biex jibbenefikaw minnhom l-utenti finali; jekk 
jikkonformaw mad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju ta' l-2002. Mhuwiex xieraq jew 
proporzjonat għall-Kummissjoni li jkollha s-setgħa jew ir-responsabilità li tagħżel intrapriżi 
li jistgħu jibbenefikaw mid-drittijiet ta' l-ispettru.

Emenda 799
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri elenkati fil-punti (a) sa (d) u (f), 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billu 
jikkompletawha, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14a (3). F'każijiet 
ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża’ l-proċedura ta’ urġenza msemmija 
fl-Artikolu 14a (4).

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jikkompletawha, għandhom 
ikunu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14a(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri kollha ta’ implimentazzjoni mniżżlin fl-Artikolu 6a (armonizzazzjoni) għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju. Il-proċedura ta’ urġenza 
m’hijiex ġustifikata għall-adozzjoni ta’ dawn il-miżuri.

Emenda 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri elenkati fil-punti (a) sa (d) u (f), 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billu 
jikkompletawha, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14a (3). F'każijiet ta’ 
urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża’ l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 14a (4).

Il-miżuri msemmija fil-
paragrafu preċedenti, maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din 
id-Direttiva billi jikkompletawha, 
għandhom ikunu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ 
urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża’ l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 14a(4).

Or. es

Emenda 801
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta r-
raġuni għal din it-talba, wara li 
tikkunsidra s-sitwazzjoni speċifika fl-Istat 
Membru, u tista’ tagħti eżenzjoni parzjali 
jew deroga temporanja, jew it-tnejn, 
sakemm dan ma jitfax lura b’mod 
eċċessiv l-implimentazzjoni tal-miżuri 
msemmija fil-paragrafu 1, jew joħloq 
differenzi mhux mixtieqa fil-
kompetizzjoni jew fir-regolamentazzjoni 
fost l-Istati Membri.

imħassar

Or. en
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Emenda 802
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Atikolu 6a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
Awtorità Ewropea tas-Suq tal-
Komunikazzjoni Elettronika (minn hawn 
'il quddiem ‘l-Awtorità’). Il-Kummissjoni 
għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni 
lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, jekk ikun 
hemm, imressqa skond l-Artikolu 11 tar-
Regolament [ ].

imħassar

Or. en

Emenda 803
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Atikolu 6a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
Awtorità Ewropea tas-Suq tal-
Komunikazzjoni Elettronika (minn hawn 'il 
quddiem ‘l-Awtorità’). Il-Kummissjoni 
għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-
opinjoni ta’ l-Awtorità, jekk ikun hemm, 
imressqa skond l-Artikolu 11 tar-
Regolament [ ].

3. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-pjanijiet ta' 
allokazzjoni tal-frekwenza nazzjonali u 
lir-Regolamenti ITU.

Or. en
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Emenda 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Atikolu 6a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
Awtorità Ewropea tas-Suq tal-
Komunikazzjoni Elettronika (minn hawn 'il 
quddiem ‘l-Awtorità’). Il-Kummissjoni 
għandha tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-
opinjoni ta’ l-Awtorità, jekk ikun hemm, 
imressqa skond l-Artikolu 11 tar-
Regolament [ ].

3. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
BERT. Il-Kummissjoni għandha tagħti l-
akbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni tal-
BERT.

Or. es

Emenda 805
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 b imħassar
Il-proċedura komuni ta' l-għażla għall-

ħruġ ta' drittijiet
1. Il-miżura teknika ta’ implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 6a(1)(f) tista’ 
tipprovdi biex l-Awtorità tagħmel proposti 
għall-għażla ta’ impriża jew impriżi li 
jistgħu jinħarġulhom drittijiet individwali 
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għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju jew 
numri, skond l-Artikolu 12 tar-
Regolament [..].
F’dawn il-każijiet, il-miżura għandha 
tispeċifika l-perjodu li fih l-Awtorità 
għandha tlesti s-selezzjoni, kif ukoll il-
proċedura, ir-regoli u l-kundizzjonijiet li 
japplikaw għall-għażla, u d-dettalji ta’ 
kull ħlas u tariffa li jridu jkunu imposti 
fuq id-detenturi tad-drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju u/jew tan-numri, 
sabiex ikun żgurat l-aqwa użu tal-
frekwenzi tar-radju jew tar-riżorsi ta’ l-
għoti tan-numri. Il-proċedura ta’ l-għażla 
għandha tkun miftuħa, trasparenti, 
oġġettiva u mhux diskriminatorja.
2. Wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni 
lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-miżura 
biex tagħżel l-impriża jew l-impriżi li lilha 
jew lilhom hija għandha toħroġ id-
drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju 
jew tan-numri. Il-miżura għandha 
tispeċifika ż-żmien li fih dawn id-drittijiet 
għall-użu għandhom jinħarġu mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Meta 
tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha 
taġixxi skond il-proċedura msemmina fl-
Artikolu 14a(2).’

Or. en

Emenda 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6b – paragrafu 1 –subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-miżura teknika ta’ implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 6a(1)(f) tista’ 
tipprovdi biex l-Awtorità tagħmel proposti 
għall-għażla ta’ impriża jew impriżi li 
jistgħu jinħarġulhom drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju jew 
numri, skond l-Artikolu 12 tar-Regolament 
[..].

1. Il-miżura teknika ta’ implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 6a(1)(f) tista’ 
tipprovdi biex l-Awtorità tagħmel proposti 
għall-għażla ta’ impriża jew impriżi li 
jipprovdu netwerks pan-Ewropej jew 
servizzi ta' komunikazzjoni elettronika li 
jistgħu jinħarġulhom drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju jew 
numri, skond l-Artikolu 12 tar-Regolament 
[..].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-artikolu 6 b ma jaqbilx mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Hu importanti li l-kompetenzi ta’ l-
Istati Membri rigward il-frekwenzi ma jiddgħajfux permezz tal-proċeduri ċentralizzati ġodda 
fil-livell ta’ l-UE. Għaldaqstant jixraq li dan l-artikolu jirreferi għal servizzi pan-Ewropej.

Emenda 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni 
lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-miżura biex tagħżel l-
impriża jew l-impriżi li lilha jew lilhom 
hija għandha toħroġ id-drittijiet għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju jew tan-numri. Il-
miżura għandha tispeċifika ż-żmien li fih 
dawn id-drittijiet għall-użu għandhom 
jinħarġu mill-awtoritajiet regolatorji
nazzjonali. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha taġixxi skond il-
proċedura msemmina fl-Artikolu 14a(2).’

2. Wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni 
lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-miżura biex tagħżel l-
impriża jew l-impriżi li jipprovdu netwerks 
pan-Ewropej jew servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika li lilha jew 
lilhom hija għandha toħroġ id-drittijiet 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jew tan-
numri. Il-miżura għandha tispeċifika ż-
żmien li fih dawn id-drittijiet għall-użu 
għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. Meta tagħmel dan, 
il-Kummissjoni għandha taġixxi skond il-
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proċedura msemmina fl-Artikolu 14a(2).’

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-artikolu 6 b ma jaqbilx mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Hu importanti li l-kompetenzi ta’ l-
Istati Membri rigward il-frekwenzi ma jiddgħajfux permezz tal-proċeduri ċentralizzati ġodda 
fil-livell ta’ l-UE. Għaldaqstant jixraq li dan l-artikolu jirreferi għal servizzi pan-Ewropej.

Emenda 808
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 8 – punt a
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet 
rilevanti li jimponu pieni finanzjarji meta 
jkun xieraq. Il-miżuri u r-raġunijiet li 
fuqhom huma jkunu bbażati għandhom 
ikunu kkomunikati lill-impriża 
konċernata mingħajr dewmien u 
għandhom jistipulaw perijodu raġonevoli 
għall-impriżi biex dawm jiġu konformi 
mal-miżura.’

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet 
rilevanti li jimponu:

(a) pieni finanzjarji disswasivi fejn xieraq, 
li jistgħu jinkludu penali perjodiċi b'effett 
retroattiv; kif ukoll
(b) ordnijiet ta' twaqqif ta' servizz jew 
grupp li jirriżulta fi ħsara sinifikanti 
għall-kompetizzjoni, sakemm ikun hemm
konformità ma' l-obbligi ta' aċċess 
imposti wara l-analiżi tas-suq skond l-
Artikolu 16.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tipproponi żewġ poteri ta' infurzar espliċiti li bħalissa huma disponibbli għal uħud, 
imma mhux għar-regolaturi kollha u li wrew li huma siewja għatt-tisħiħ ta' l-infurzar. B'mod 
partikulari, l-kapaċità li jkun evitat li operatur dominanti jniedi servizz li jaqgħlaq minn 
qabel il-kompetizzjoni anki qabel ikun hemm aċċess li jippermetti li kulħadd jidħol 
f'pożizzjoni ta' ugwaljanza, hija importanti sabiex ikun żgurat li s-swieq jistgħu jkunu 
kompetittivi (aktar milli monopolizzati) mill-bidu, fejn dan għandu t-tendenza li jagħti spinta 
u jbaxxi il-prezzijiet.

Emenda 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 8 – punt a
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet 
rilevanti li jimponu pieni finanzjarji meta 
jkun xieraq. Il-miżuri u r-raġunijiet li 
fuqhom huma jkunu bbażati għandhom 
ikunu kkomunikati lill-impriża 
konċernata mingħajr dewmien u 
għandhom jistipulaw perijodu raġonevoli 
għall-impriżi biex dawm jiġu konformi 
mal-miżura.’

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet 
rilevanti li jimponu:

(a) pieni finanzjarji disswasivi fejn xieraq, 
li jistgħu jinkludu penali perjodiċi b'effett 
retroattiv; kif ukoll
(b) ordnijiet ta' twaqqif ta' servizz jew 
grupp li jirriżulta fi ħsara sinifikanti 
għall-kompetizzjoni, sakemm ikun hemm 
konformità ma' l-obbligi ta' aċċess 
imposti wara l-analiżi tas-suq skond l-
Artikolu 16.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipproponi żewġ poteri ta' infurzar espliċiti li bħalissa huma disponibbli għal uħud, 
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imma mhux għar-regolaturi kollha u li wrew li huma siewja għatt-tisħiħ ta' l-infurzar. B'mod 
partikulari, l-kapaċità li jkun evitat li operatur dominanti jniedi servizz li jaqgħlaq minn 
qabel il-kompetizzjoni anki qabel ikun hemm aċċess li jippermetti li kulħadd jidħol 
f'pożizzjoni ta' ugwaljanza, hija importanti sabiex ikun żgurat li s-swieq jistgħu jkunu 
kompetittivi (aktar milli monopolizzati) mill-bidu, fejn dan għandu t-tendenza li jagħti spinta 
u jbaxxi il-prezzijiet.

Emenda 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 8 – punt c
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każi ta’ ksur serju u rripetut tal-
kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni 
ġenerali jew tad-drittijiet għall-użu, jew ta’ 
l-obbligi speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 6(2), meta jkunu fallew il-miżuri 
immirati biex jiżguraw l-osservanza kif 
imsemmi fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
ma jħallux lill-impriża tkompli tipprovdi n-
netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika jew jissospendu jew jirtiraw id-
drittijet għall-użu. Is-sanzjonijiet u l-pieni 
li jkunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi jistgħu jkunu applikati biex 
ikopru l-perijodu ta’ kull ksur, ukoll jekk 
sussegwentement il-ksur ikun ġie 
rrettiffikat.

Fil-każi ta’ ksur serju jew rripetut tal-
kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni 
ġenerali jew tad-drittijiet għall-użu, jew ta’ 
l-obbligi speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 6(2), meta jkunu fallew il-miżuri 
immirati biex jiżguraw l-osservanza kif 
imsemmi fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
ma jħallux lill-impriża tkompli tipprovdi n-
netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika jew jissospendu jew jirtiraw id-
drittijet għall-użu. Is-sanzjonijiet u l-pieni 
li jkunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi jistgħu jkunu applikati biex 
ikopru l-perijodu ta’ kull ksur, ukoll jekk 
sussegwentement il-ksur ikun ġie 
rrettiffikat.

Or. en

Emenda 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 8 – punt d
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 10 – paragrafu 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafi 2, 3 u 5, meta l-awtorità rilevanti 
jkollha l-evidenza ta’ ksur tal-
kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni 
ġenerali jew tad-drittijiet għall-użu, jew ta’ 
l-obbligi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 
6(2) li jkun jirrappreżenta theddida 
immedjata u serja għall-protezzjoni 
pubblika, is-sigurtà pubblika u s-saħħa 
pubblika jew li jkun se joħloq problemi 
ekonomiċi u operattivi serji għal oħrajn li 
jipprovdu jew jużaw in-netwerks u s-
servizzi tal- komunikazzjoni elettronika, 
hija tista’ tieħu miżuri temporanji urġenti 
biex tirrimedja s-sitwazzjoni qabel ma tasal 
għad-deċiżjoni finali. L-impriża konċernata 
għandha wara dan tingħata opportunita 
raġonevoli biex tiddikjara l-fehmiet tagħha 
u tipproponi r-rimedji. Fejn xieraq, l-
awtorità rilevanti għandha tikkonferma l-
miżuri temporanji, li għandhom ikunu 
validi għall-massimu ta’ tliet xhur.’

6. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafi 2, 3 u 5, meta l-awtorità rilevanti 
jkollha l-evidenza ta’ ksur tal-
kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni 
ġenerali tad-drittijiet għall-użu, jew ta’ l-
obbligi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(2) 
li jkun jirrappreżenta theddida immedjata u 
serja għall-protezzjoni pubblika, is-sigurtà 
pubblika u s-saħħa pubblika jew li jkun se 
joħloq problemi ekonomiċi u operattivi 
serji għal oħrajn li jipprovdu jew jużaw in-
netwerks u s-servizzi ta' komunikazzjoni 
elettronika, hija tista’ tieħu miżuri 
temporanji urġenti biex tirrimedja s-
sitwazzjoni qabel ma tasal għad-deċiżjoni 
finali. L-impriża konċernata għandha wara 
dan tingħata opportunita raġonevoli biex 
tiddikjara l-fehmiet tagħha u tipproponi r-
rimedji. Fejn xieraq, l-awtorità rilevanti 
tista' tikkonferma miżuri temporanji li 
għandhom ikunu validi għal mhux aktar 
minn tliet xhur, bil-possibilità li jkunu 
estiżi għal tliet xhur oħra jekk il-
proċedura ta' implimentazzjoni ma' tkunx 
tlestiet.

Or. es

Emenda 812
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 9a (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 1, 
subparagrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:
"(fa) l-inkoraġġiment ta' l-użu effiċjenti u 
l-iżgurat li jkun hemm immaniġġjar 
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effettiv tal-frekwenzi tar-radju."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ fl-ispettru jinkoraġġixxi l-effiċjenza ta' l-ispektrum u għandu jelimina l-igruppar 
ta' l-ispettru. Barra minn hekk, il-preżenza ta' figuri preċiżi dwar l-użu ta' l-ispettru mill-
impriżi għandha tgħin lill-BERT u lill-NRAs sabiex jevalwaw b'mod preċiż l-użu ta' l-ispettru.

Emenda 813
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 13
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 17 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 9a tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas), 
l-awtorizzazzjonijiet li diġà jkunu eżistenti 
fil-31 ta’ Diċembru 2009 għandhom 
jinġiebu konformi mill-Istati Membri ma' l-
Artikoli 5, 6, 7 u l-Anness I ta’ din id-
Direttiva sa mhux aktar tard mill-[31 ta’ 
Diċembru 2010].

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 9a tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas), 
l-awtorizzazzjonijiet li diġà jkunu eżistenti 
fil-31 ta’ Diċembru 2009 għandhom 
jinġiebu konformi mill-Istati Membri ma' l-
Artikoli 5, 6, 7 u l-Anness I ta’ din id-
Direttiva sa mhux aktar tard mill-[31 ta’ 
Diċembru 2010].

___________
*5 snin mid-data tat-traspożizzjoni ta' din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdil mir-reġim attwali ta' mmaniġġjar ta' l-ispettru għal wieħed ġdid huwa kritiku għal 
ħafna setturi ta' l-industrija, u l-approċċ għandu jsir b'attenzjoni. Sabiex ikunu affrontati sew 
il-kwistjonijiet relatati ma' wirt ta' liċenzji minn detenturi ta' liċenzji li bħalissa għandhom 
liċenżji għal tul ta' żmien twil li huma validi ferm lil hinn mid-data proposta, mhux xieraq li l-
perjodi ta' reviżjoni jkunu qosra. Dan jenfasizza l-investimenti importanti li saru taħt is-
sistema attwali ta' lliċenzjar. Inqisu li huwa xieraq li l-obbligu fuq l-Istati Membri li l-liċenzji 
eżistenti jinġabu f'konformità mar-reġim il-ġdid ikun marbut maż-żmienijiet tar-reviżjoni 
regolatorja.
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Emenda 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 13
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 17 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 9a tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas), 
l-awtorizzazzjonijiet li diġà jkunu eżistenti 
fil-31 ta’ Diċembru 2009 għandhom 
jinġiebu konformi mill-Istati Membri ma' l-
Artikoli 5, 6, 7 u l-Anness I ta’ din id-
Direttiva sa mhux aktar tard mill-[31 ta’ 
Diċembru 2010].

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 9a tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas), 
l-awtorizzazzjonijiet ġenerali u d-drittijiet 
ta' użu li diġà jkunu eżistenti f' [data tat-
traspożizzjoni] għandhom jinġiebu 
konformi mill-Istati Membri ma' l-
Artikoli 5, 6, 7 u l-Anness I ta’ din id-
Direttiva sa mhux aktar tard minn-[sentejn 
wara d-dħul fis-seħħ].

Or. es

Emenda 815
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 13
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 17 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 
iwassal għal tnaqqis fid-drittijiet jew 
estensjoni ta’ l-obbligi skond l-
awtorizzazzjonijiet diġà eżistenti, l-Istati 
Membri jistgħu jestendu l-validità ta’ dawk 
id-drittijiet u obbligi sa mhux aktar tard 
mit-[30 ta’ Settembru 2011], sakemm id-
drittijiet ta’ impriżi oħra skond il-liġi tal-
Komunità ma jiġux affettwati bihom. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn l-estensjonijiet lill-Kummissjoni u 
jiddikjaraw ir-raġunijiet għalihom.

2. Fejn l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 
iwassal għal tnaqqis fid-drittijiet jew 
estensjoni ta’ l-obbligi skond l-
awtorizzazzjonijiet diġà eżistenti, l-Istati 
Membri jistgħu jestendu l-validità ta’ dawk 
id-drittijiet u obbligi għal sena oħra, 
sakemm id-drittijiet ta’ impriżi oħra skond 
il-liġi tal-Komunità ma jiġux affettwati 
bihom. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawn l-estensjonijiet lill-
Kummissjoni u jiddikjaraw ir-raġunijiet 
għalihom.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdil mir-reġim attwali ta' mmaniġġjar ta' l-ispettru għal wieħed ġdid huwa kritiku għal 
ħafna setturi ta' l-industrija, u l-approċċ għandu jsir b'attenzjoni. Sabiex ikunu affrontati sew 
il-kwistjonijiet relatati ma' wirt ta' liċenzji minn detenturi ta' liċenzji li bħalissa għandhom 
liċenżji għal tul ta' żmien twil li huma validi ferm lil hinn mid-data proposta, mhux xieraq li l-
perjodi ta' reviżjoni jkunu qosra. Dan jenfasizza l-investimenti importanti li saru taħt is-
sistema attwali ta' lliċenzjar. Inqisu li huwa xieraq li l-obbligu fuq l-Istati Membri li l-liċenzji 
eżistenti jinġabu f'konformità mar-reġim il-ġdid ikun marbut maż-żmienijiet tar-reviżjoni 
regolatorja.

Emenda 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 13
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 17 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 
iwassal għal tnaqqis fid-drittijiet jew 
estensjoni ta’ l-obbligi skond l-
awtorizzazzjonijiet diġà eżistenti, l-Istati 
Membri jistgħu jestendu l-validità ta’ dawk 
id-drittijiet u obbligi sa mhux aktar tard 
mit-[30 ta’ Settembru 2011], sakemm id-
drittijiet ta’ impriżi oħra skond il-liġi tal-
Komunità ma jiġux affettwati bihom. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn l-estensjonijiet lill-Kummissjoni u 
jiddikjaraw ir-raġunijiet għalihom. ’

2. Fejn l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 
iwassal għal tnaqqis fid-drittijiet jew 
estensjoni ta’ l-obbligi skond l-
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew id-
drittijiet ta' użu diġà eżistenti, l-Istati 
Membri jistgħu jestendu l-validità ta’ dawk 
id-drittijiet u obbligi sa [data tat-
traspożizzjoni], sakemm id-drittijiet ta’ 
impriżi oħra skond il-liġi tal-Komunità ma 
jiġux affettwati bihom. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw dawn l-
estensjonijiet lill-Kummissjoni u 
jiddikjaraw ir-raġunijiet għalihom.

Or. es
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Emenda 817
Gianni De Michelis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 3 – punt a
Direttiva 2002/20/KE
Anness I – Parti A – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-aċċessibilità għan-numri mill-pjan 
nazzjonali għall-għoti tan-numri lill-utenti 
aħħarija, in-numri mill-ETNS u l-UIFN, u 
l-kundizzjonijiet b’konformità mad-
Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar i-
Servizz Universali).’

4. L-aċċessibilità għan-numri mill-pjan 
nazzjonali għall-għoti tan-numri għall-
utenti finali u l-iskemi globali ta' għoti ta' 
numri internazzjonali mmaniġġjat mill-
ITU-T u mill-ETNS, kif ukoll il-
kundizzjonijiet b’konformità mad-
Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar i-
Servizz Universali).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha tkun ibbażata fuq it-talba u l-ħtieġijiet veri tas-suq. 
Rigward l-ETNS, huwa importanti li jkun enfasizzat li dawn in-numri huma meħtieġa biss fil-
każ ta' forniment ta' servizzi pan-Ewropej, provduti fuq il-bażi ta' ftehimiet kummerċjali bejn 
impriżi bbażati fi Stati Membri differenti.

Emenda 818
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 3 – punt a
Direttiva 2002/20/KE
Anness I – Parti A – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-aċċessibilità għan-numri mill-pjan 
nazzjonali għall-għoti tan-numri lill-utenti 
aħħarija, in-numri mill-ETNS u l-UIFN, u 
l-kundizzjonijiet b’konformità mad-
Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar i-
Servizz Universali).’

4. L-aċċessibilità għan-numri mill-pjan 
nazzjonali ta' l-Istati Membri għall-għoti 
tan-numri lill-utenti aħħarija, in-numri 
mill-ETNS u l-UIFN, u l-kundizzjonijiet 
b’konformità mad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva dwar i-Servizz Universali).’
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm aċċess transkonfinali għas-suq intern.

Emenda 819
Stefano Zappalà

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 3 – punt a
Direttiva 2002/20/KE
Anness I – Parti A – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-aċċessibilità għan-numri mill-pjan 
nazzjonali għall-għoti tan-numri lill-utenti 
aħħarija, in-numri mill-ETNS u l-UIFN, u 
l-kundizzjonijiet b’konformità mad-
Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar i-
Servizz Universali).

4. L-aċċessibilità għan-numri mill-pjan 
nazzjonali ta' l-Istati Membri għall-għoti 
tan-numri lill-utenti aħħarija, in-numri 
mill-ETNS u l-UIFN, u l-kundizzjonijiet 
b’konformità mad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva dwar i-Servizz Universali).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm aċċess transkonfinali għas-suq intern. Din il-bidla hija konsistenti mal-
bidliet proposti fl-Artikolu 28 tad-Direttiva dwar is-Servizzi Universali.

Emenda 820
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 3 – punt g
Direttiva 2002/20/KE
Anness I – Parti A – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. Il-konformità ma' miżuri nazzjonali li 
jimplimentaw id-Direttiva 2001/29/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u d-

imħassar
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Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun aktar effiċjenti u jintlaqa' aħjar jekk id-diskussjoni dwar il-ħarsien tad-drittijiet ta' l-
awtur u kwistjonijiet relatati dwar netwerks ta' komunikazzjoni elettronika jkunu trattati fi 
ħdan il-konsultazzjoni Kontenut Online. Din l-inizjattiva għandha l-għan li toħloq l-ambjent 
it-tajjeb għal djalogu fejn il-partijiet interessati kollha mill-katina kollha ta' valur elettroniku
jistgħu jaħdmu flimkien sabiex isibu soluzzjonijiet imsejsa fuq l-awtoregolazzjoni u jkunu 
appoġġjat mill-partijiet interessati kollha.

Emenda 821
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 3 – punt ga (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE
Anness I – Parti A – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) Jiżdied il-punt li ġej:
"19a. L-obbligi ta' trasparenza fuq il-
fornituri ta' netwerks pubbliċi ta' 
komunikazzjoni sabiex ikun żgurat li l-
konnettività minn tarf għall-ieħor, kif 
ukoll l-aċċess bla restrinzjonijiet għall-
kontenut, is-servizzi u l-applikazzjonijiet, 
skond l-objettivi u l-prinċipji stipulati fl-
Artikolu 8 tad-Direttiva 2002/21/KE, 
żvelar rigward restrizzjonijiet fuq l-aċċess 
għal servizzi u applikazzjonijiet u rigward 
politiki ta' l-immaniġġjar tat-traffiku u, 
fejn meħtieġ u proporzjonat, aċċess għall-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għal 
informazzjoni bħal din meħtieġa biex 
tkun ivverifikata l-preċiżjoni ta' żvelar 
bħal dan."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet eżistenti ma jinkludux b'mod espliċitu l-obbligi ta' trasparenza bil-għan li 
jkun żgurat li d-drittijiet ta' l-utent finali jkunu mħarsa. Huwa importanti ħafna li l-NRAs 
ikollhom biżżejjed informazzjoni biex jevalwaw jekk il-fornituri ta' netwerks pubbliċi ta' 
komunikazzjoni humiex konformi ma' l-obbligi tagħhom li jippermettu lill-utenti finali li 
jkollhom aċċess għall-kontenut, għas-servizzi u għall-applikazzjonijiet li jagħżlu huma. Il-
kundizzjonijiet ġenerali ta' awtorizzazzjoni jipprovdu mekkaniżmu sabiex tkun żgurata t-
trasparenza fost il-fornituri ta' netwerks ta' komunikazzjoni li m'għandhomx poter sinifikanti 
fis-suq.

Emenda 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 – punt a
Direttiva 2002/20/KE
Anness I – Parti B – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-obbligu li jkun ipprovdut servizz jew 
li tintuża tip ta’ teknoloġija li jkun ingħata 
għalihom id-dritt għall-użu tal-frekwenza, 
inklużi, meta jkun xieraq, ir-rekwiżiti tal-
kopertura.

1. L-obbligu li jkun ipprovdut servizz jew 
li tintuża tip ta’ teknoloġija li jkun ingħata 
għalihom id-dritt għall-użu tal-frekwenza, 
inklużi, meta jkun xieraq, l-użu esklussiv 
ta' frekwenza għax-xandir ta' kontenut 
jew servizz awdjoviżwali speċifiku u r-
rekwiżiti tal-kopertura.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jibqa' possibbli li jkun hemm użu esklussiv ta' frekwenza għax-xandir ta' servizz. L-
użu effettiv ta' frekwenzi jista' jkun kundizzjoni marbuta mad-drittijiet ta' l-użu.

Emenda 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 – punt a
Direttiva 2002/20/KE
Anness I – Parti B – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-obbligu li jkun ipprovdut servizz jew 
li tintuża tip ta’ teknoloġija li jkun ingħata 
għalihom id-dritt għall-użu tal-frekwenza, 
inklużi, meta jkun xieraq, ir-rekwiżiti tal-
kopertura.

1. L-obbligu li jkun ipprovdut servizz jew 
li tintuża tip ta’ teknoloġija li jkun ingħata 
għalihom id-dritt għall-użu tal-frekwenza, 
inklużi, meta jkun xieraq, ir-rekwiżiti tal-
kopertura u tal-kwalità.

Or. es

Emenda 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 4 - punt c
Direttiva 2002/20/KE
Anness I – Parti B – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Fil-punt 4, il-kliem 'suġġett għal 
bidliet fil-pjan nazzjonali tal-frekwenzi' 
jitħassar.

imħassar

Or. es

Emenda 825
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 – punt d
Direttiva 2002/20/KE
Anness I – Parti B – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-impenji volontarji li l-impriża li tikseb 
id-dritt għall-użu tkun daħlet għalihom 
matul il-proċedura tal-għażla kompetittiva 
jew komparattiva.

7. L-impenji volontarji li l-impriża li tikseb 
id-dritt għall-użu tkun daħlet għalihom 
matul il-proċedura tal-għażla kompetittiva 
jew komparattiva. Jekk impenn bħal dan 
jaqbel de facto ma wieħed jew aktar mill-
obbligi elenkati fl-Artikoli 9 sa 13a tad-
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Direttiva 2002/19/KE, dak l-impenn jitqies 
li jiskadi mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2010.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Obbligi regolatorji se jkunu imposti biss fuq impriżi li għandhom setgħa sinifikanti fis-suq li 
tiġġustifika regolazzjoni ex ante. Qabel il-qafas ta' l-2002, il-ksib tad-drittijiet ta' l-użu xi 
kultant kien suġġett għall-kundizzjoni li jkun hemm "impenn volontarju" minn dawk li jkunu 
ġodda, li jaqbel ma' obbligi regolatorji bħal dawn (obbligi mhux diskriminatorji etc). Sabiex 
tkun evitata regolamentazzjoni perpetwa indipendentement mis-saħħa tas-suq, 'impenji 
volontarji' bħal dawn għandhom jitqiesu skaduti wara perjodu ta' tranżizzjoni.

Emenda 826
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4a (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE
Anness I – Parti C – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fil-parti C, il-punt 1 huwa ssostitwit 
bit-test li ġej:
"1. L-identifikazzjoni tas-servizz li fir-
rigward tieħu se jintuża n-numru, 
inklużi kwalunkwe rekwiżiti marbuta 
mal-provvista ta' dak is-servizz u, sabiex 
jiġi evitat kwalunkwe dubju, prinċipji 
ta' tariffi u prezzijiet massimi li jistgħu 
japplikaw għal serje speċifiċi ta' numri 
bl-iskop li jiġi żgurat il-ħarsien tal-
konsumatur skond l-Artikolu 8(4)(b) 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' 
Qafas)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Medded speċifiċi ta' numri jirreferu għal tipi partikulari ta' servizzi (numri bla ħlas, rata 
nazzjonali, rata lokali). Huwa importantli li l-NRAs jiżguraw li t-tariffi imposti mill-operaturi 
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għal dawn is-servizzi jkunu fil-firxa mistennija mill-klijenti. Pereżempju, il-klijenti jistgħu 
jistennew b'mod raġjonevoli li numru tar-rata nazzjonali (mhux ġeografiku) jkollu l-istess 
tariffa ta' rata nazzjonali normali.

Emenda 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II
Direttiva 2002/20/KE
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness II li ġej jiżdied mad-
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-
Awtorizzazzjoni):

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mat-tħassir ta' l-Artikolu 6a(d) kif imsemmi.

Emenda 828
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II
Direttiva 2002/20/KE
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness II li ġej jiżdied mad-
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-
Awtorizzazzjoni):

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa konsistenti ma' l-emenda proposta għall-artikoli 6a u 6b tad-Direttiva ta' 



PE407.807v01-00 76/77 AM\727532MT.doc

MT

Awtorizzazzjoni.

Emenda 829
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II
Direttiva 2002/20/KE
Anness II – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-metodu biex jiġu ddeterminati t-
tariffi li għandhom jitħallsu għad-dritt 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju; 

(d) il-metodu biex jiġu ddeterminati t-
tariffi li għandhom jitħallsu għad-dritt 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju, bla ħsara 
għas-sistemi definiti mill-Istati Membri 
fejn l-obbligu li jitħallsu t-tariffi għall-użu 
hu sostitwit b'obbligu biex jitwettqu 
għanijiet speċifiċi ta' interess ġenerali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jrid jibqgħalhom il-possibilità li jżommu jew idaħħlu sistemi fejn l-obbligu li 
jitħallsu miżati għall-użu jiġi sostitwit minn obbligu li jkunu sodisfatti għanijiet speċifiċi ta' 
interess ġenerali. Sistemi ta' dan it-tip huma komuni fir-rigward ta' frekwenzi ta' xandir 
terrestri fejn jaqdu għanijiet ta' pluraliżmu medjatiku.

Emenda 830
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II
Direttiva 2002/20/KE
Anness II – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-metodu biex jiġu ddeterminati t-
tariffi li għandhom jitħallsu għad-dritt 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju;

(d) il-metodu biex jiġu ddeterminati t-
tariffi li għandhom jitħallsu għad-dritt 
għall-użu tal-frekwenzi tar-radju, bla ħsara 
għall-mekkaniżmi adottati mill-Istati 
Membri biex jissostitwixxu l-obbligu ta' 
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drittijiet ta' l-utent bl-obbligu li jintlaħqu 
għanijiet speċifiċi ta' interess ġenerali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jitħallew li jibqa' jkollhom l-għażla li jżommu jew jintroduċi 
mekkaniżmi għas-sostituzzjoni ta' l-obbligu ta' drittijiet ta' l-utent b'obbligu li jintlaħqu 
objettivi speċifiċi ta' interess ġenerali. Mekkaniżmi bħal dawn, li jaqdu l-objettivi tal-
pluraliżmu fil-midja, huma ekwivalenti għal prattika normali fil-kuntest ta' l-allokazzjoni ta' 
frekwenza għax-xandir terrestri.
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