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Emenda 111
Gunnar Hökmark

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill - att li jemenda
Premessa 5

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat approċċ proporzjonat 
u adattat għal kondizzjonijiet ta' 
kompetizzjoni varji, awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jiddefinixxu swieq fuq 
bażi sub-nazzjonali u/jew ineħħu obbligi 
regolatorji fi swieq u/jew żoni ġeografiċi
fejn hemm kompetizzjoni infrastrutturali 
effettiva.

(5) Meta tkun qed issir analiżi tas-suq, l-
NRAs għandhom ifittxu li jiżguraw li r-
regolament jiffaċilita t-tiftiħ mifrux tal-
infrastruttura sa fejn ikun 
ekonomikament vijabbli u jippermetti li l-
konsumaturi fiz-zoni ġeografiċi kollha 
jibbenefikaw minn kompetizzjoni effettiva.
Sabiex jiġi żgurat approċċ proporzjonat u 
adattat għal kondizzjonijiet ta' 
kompetizzjoni varji, awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jiddefinixxu swieq fuq 
bażi sub-nazzjonali u ineħħu obbligi 
regolatorji fi swieq ġeografiċi fejn hemm 
kompetizzjoni infrastrutturali effettiva.

Fl-evalwazzjoni ta’ liema obbligi ta’ 
aċċess huma l-iktar adegwati għall-
iffaċilitar ta’ investiment effikaċi u 
kompetizzjoni effettiva, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom, meta 
jkun possibbli, jikkunsidraw kull 
kondizzjoni differenti li teżisti fiz-zoni 
ġeografiċi differenti fl-Istati Membri 
tagħhom, filwaqt li jipproteġu l-interessi 
tal-konsumaturi, inklużi dawk tal-
komunitajiet rurali, u s-suq uniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li jintlaħaq kompromess dwar il-kwistjoni tas-segmentazzjoni ġeografika 
li jkun konsistenti mal-prinċipji tal-liġi tal-kompetizzjoni li l-NRAs għandhom isegwu skont il-
proċess tal-analiżi tas-suq.
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Emenda 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill - att li jemenda
Premessa 5

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat approċċ proporzjonat 
u adattat għal kondizzjonijiet ta' 
kompetizzjoni varji, awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jiddefinixxu swieq fuq 
bażi sub-nazzjonali u/jew ineħħu obbligi 
regolatorji fi swieq u/jew żoni ġeografiċi
fejn hemm kompetizzjoni infrastrutturali 
effettiva.

(5) Meta tkun qed issir analiżi tas-suq, l-
NRAs għandhom ifittxu li jiżguraw li r-
regolament jiffaċilita t-tiftiħ mifrux tal-
infrastruttura sa fejn ikun 
ekonomikament vijabbli u jippermetti li l-
konsumaturi fiz-zoni ġeografiċi kollha 
jibbenefikaw minn kompetizzjoni effettiva.
Sabiex jiġi żgurat approċċ proporzjonat u 
adattat għal kondizzjonijiet ta' 
kompetizzjoni varji, awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jiddefinixxu swieq fuq 
bażi sub-nazzjonali u ineħħu obbligi 
regolatorji fi swieq ġeografiċi fejn hemm 
kompetizzjoni infrastrutturali effettiva.

Fl-evalwazzjoni ta’ liema obbligi ta’ 
aċċess huma l-iktar adegwati għall-
iffaċilitar ta’ investiment effikaċi u 
kompetizzjoni effettiva, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom, meta 
jkun possibbli, jikkunsidraw kull 
kondizzjoni differenti li teżisti fiz-zoni 
ġeografiċi differenti fl-Istati Membri 
tagħhom, filwaqt li jipproteġu l-interessi 
tal-konsumaturi, inklużi dawk tal-
komunitajiet rurali, u s-suq uniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li jintlaħaq kompromess dwar il-kwistjoni tas-segmentazzjoni ġeografika 
li jkun konsistenti mal-prinċipji tal-liġi tal-kompetizzjoni li l-NRAs għandhom isegwu skont il-
proċess tal-analiżi tas-suq.
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Emenda 113
Amalia Sartori

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill - att li jemenda
Premessa 5

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat approċċ proporzjonat 
u adattat għal kondizzjonijiet ta' 
kompetizzjoni varji, awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jiddefinixxu swieq fuq 
bażi sub-nazzjonali u/jew ineħħu obbligi 
regolatorji fi swieq u/jew żoni ġeografiċi
fejn hemm kompetizzjoni infrastrutturali 
effettiva.

(5) Meta tkun qed issir analiżi tas-suq, l-
NRAs għandhom ifittxu li jiżguraw li r-
regolament jiffaċilita t-tiftiħ mifrux tal-
infrastruttura sa fejn ikun 
ekonomikament vijabbli u jippermetti li l-
konsumaturi fiz-zoni ġeografiċi kollha 
jibbenefikaw minn kompetizzjoni effettiva.
Sabiex jiġi żgurat approċċ proporzjonat u 
adattat għal kondizzjonijiet ta' 
kompetizzjoni varji, awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jiddefinixxu swieq fuq 
bażi sub-nazzjonali u ineħħu obbligi 
regolatorji fi swieq ġeografiċi fejn hemm 
kompetizzjoni infrastrutturali effettiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li jintlaħaq kompromess dwar il-kwistjoni tas-segmentazzjoni ġeografika 
li jkun konsistenti mal-prinċipji tal-liġi tal-kompetizzjoni li l-NRAs għandhom isegwu skont il-
proċess tal-analiżi tas-suq.

Emenda 114
Erika Mann

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill - att li jemenda
Premessa 14 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(14a)Investimenti f’infrastrutturi ta’ 
aċċess li huma ġodda u mtejbin ħafna 
drabi jkunu karatterizzati minn ħtiġijiet  
ta’ kaptial sostanzjali, inċertezza fid-
domanda u ħajja ekonomika twila, li 
jwasslu għal riskji ikbar tal-investiment. 
Id-Directtivi 2002/21/KE u 2002/19/KE 
għandhom jappoġġjaw approċċ 
regolatorju li jistimula investimenti f’tali 
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infrastrutturi, billi jippermetti li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistabbilixxu t-termini u l-kondizzjonijiet 
ta’ aċċess għal infrastruttura li tkun 
għadha kif inbniet fuq perjodi suċċessivi 
ta’ reviżjoni sakemm il-poter sinifikanti 
tas-suq ikun preżenti fis-suq biex 
jipprovdi ċertezza fl-ippjanar għall-
operaturi kollha, billi jippermetti 
arranġamenti adegwati ta’ qsim tar-riskju 
bejn l-investitur u min ikun qed ifittex l-
aċċess għall-infrastruttura l-ġdida, u 
jappoġġja mekkaniżmi ta’ prezzar li huma 
mmirati għas-suq, li jipprovdu flessibilità 
suffiċjenti biex jiġu stabbiliti prezzijiet 
differenti għal prodotti differenti u 
kwalità differenti tal-prodotti, li jirriflettu 
l-valur tal-prodott u/jew tas-servizz għall-
konsumatur .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Premessa li tiggwida lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-applikazzjoni tal-prinċipji għal 
regolament fl-Art 8 (4a) Direttiva ta’ Qafas.

Emenda 115
Dominique Vlasto

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill - att li jemenda
Premessa 14b (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(14b) Meta jimponu obbligi ta’ aċċess 
għal infrastrutturi ġodda u mtejba, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet ta’ 
aċċess jirriflettu iċ-ċirkostanzi li 
jimmotivaw id-deċiżjoni għal  investiment, 
b’kunsiderazzjoni inter alia għall-ispejjeż 
ta’ tnedija, ir-rata mistennija ta’ kemm 
ser jintlaqgħul-prodotti u s-servizzi l-
ġodda u l-livelli mistennija tal-prezz bl-
imnut. Barra min hekk, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom ikunu 
jistgħu jistabbilixxu, fejn applikabbli, 
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termini u kondizzjonijiet ta’ aċċess fuq
perjodu suffiċjenti ta’ żmien biex tiġi 
provduta ċertezza fl-ippjanar għall-
investituri. Dawn it-termini u l-
kundizzjonijiet jistgħu jinkludu 
arranġamenti fl-ipprezzar li jiddependu 
fuq il-volum jew it-tul tal-kuntratt 
sakemm tali arranġamenti jkunu 
f’konformità mal-liġi Komunitarja. 
Madankollu, l-arranġamenti tal-ipprezzar 
m’għandhomx ikunu permessi jekk 
ikollhom effett diskriminatorju favur l-
operatur b’poter tas-suq sinifikanti, 
pereżempju permezz ta’ pressjoni fuq il-
marġini tas-suq, billi jiżdiedu l-ostakoli 
għad-dħul jew inkella permezz tat-tfixkil 
tal-iżvilupp ta’ kompetizzjoni effettiva 
f’servizzi għall-konsumaturi u għan-
negozji.
Fid-dawl tad-daqs tal-investimenti 
meħtieġa għal infrastruttura ġdida u 
mtejba, il-ftehimiet ta’ koperazzjoni bejn 
l-atturi tas-suq jistgħu jħaffu u jsaħħu l-
implimentazzjoni ta’ netwerks tal-
ġenerazzjoni li jmiss għall-benefiċċju tal-
konsumaturi, sakemm il-kompetizzjoni 
tkun salvagwardjata, inkluż bl-
impożizzjoni ta’ obbliġi ta’ aċċess kif ikun 
meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li jintlaħaq kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsill billi tiċċara l-
emendi għal Artikolu 8 tad-Direttiva  Qafas u Artikolu 13 tad-Direttiva ta’ Aċċess u tirrifletti 
kemm il-ħtieġa li jkun hemm qligħ xieraq għall-investituri fl-aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss 
kif ukoll li tiġi protetta l-kompetizzjoni.
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Emenda 116
Amalia Sartori

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill - att li jemenda
Premessa 14 b (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(14b) Meta jimponu obbligi ta’ aċċess 
għal infrastrutturi ġodda u mtejba, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet ta’ 
aċċess jirriflettu iċ-ċirkostanzi li 
jimmotivaw id-deċiżjoni għal investiment, 
b’kunsiderazzjoni inter alia għall-ispejjeż 
ta’ tnedija, ir-rata mistennija ta’ kemm se 
jintlaqgħul-prodotti u s-servizzi l-ġodda u 
l-livelli mistennija tal-prezz bl-imnut. 
Barra min hekk, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom ikunu jistgħu 
jistabbilixxu, fejn applikabbli, termini u 
kondizzjonijiet ta’ aċċess fuq perjodu 
suffiċjenti ta’ żmien biex tiġi provduta 
ċertezza fl-ippjanar għall-investituri, 
filwaqt li jippermettu reviżjoni perjodika 
tal-preċiżezza tas-suppożizzjonijiet li jsiru. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li jintlaħaq kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsill billi tiċċara l-
emendi għal Artikolu 8(4a) rigward l-objettivi tar-regolaturi f’konnessjoni mal-aċċess tal-
ġenerazzjoni li jmiss.

Emenda 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill - att li jemenda
Premessa 14 b (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(14b)Meta jimponu obbligi ta’ aċċess għal 
infrastrutturi ġodda u mtejba, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet ta’ 
aċċess jirriflettu iċ-ċirkostanzi li 
jimmotivaw id-deċiżjoni għal investiment, 
b’konsiderazzjoni inter alia għall-ispejjeż 
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ta’ tnedija, ir-rata mistennija ta’ kemm se 
jintlaqgħul-prodotti u s-servizzi l-ġodda u 
l-livelli mistennija tal-prezz bl-imnut. 
Barra minn hekk, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom ikunu jistgħu 
jistabbilixxu, fejn applikabbli, termini u
kondizzjonijiet ta’ aċċess fuq perjodu 
suffiċjenti ta’ żmien biex tiġi provduta 
ċertezza fl-ippjanar għall-investituri. 
Dawn it-termini u l-kondizzjonijiet jistgħu 
jinkludu arranġamenti fl-ipprezzar li 
jiddependu fuq il-volum jew it-tul tal-
kuntratt sakemm tali arranġamenti jkunu 
f’konformità mal-liġi Komunitarja. 
Madankollu, l-arranġamenti tal-ipprezzar 
m’għandhomx ikunu permessi jekk 
ikollhom effett diskriminatorju favur l-
operatur b’poter tas-suq sinifikanti, 
pereżempju permezz ta’ pressjoni fuq il-
marġini tas-suq, billi jiżdiedu l-ostakoli 
għad-dħul jew inkella permezz ta’ tfixkil 
tal-iżvilupp ta’ kompetizzjoni effettiva 
f’servizzi għall-konsumaturi u għan-
negozji.
Fid-dawl tad-daqs tal-investimenti 
meħtieġa għal infrastruttura ġdida u 
mtejba, il-ftehimiet ta’ koperazzjoni bejn 
l-atturi tas-suq jistgħu jħaffu u jssaħħu l-
implimentazzjoni ta’ netwerks tal-
ġenerazzjoni li jmiss għall-benefiċċju tal-
konsumaturi, sakemm il-kompetizzjoni 
tkun salvagwardjata, inkluż bl-
impożizzjoni ta’ obbliġi ta’ aċċess kif ikun 
meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li jintlaħaq kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsill billi tiċċara l-
emendi għal Artikolu 8 tad-Direttiva  Qafas u Artikolu 13 tad-Direttiva ta’ Aċċess u tirrifletti 
kemm il-ħtieġa li jkun hemm qligħ xieraq għall-investituri fl-aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss 
kif ukoll li tiġi protetta l-kompetizzjoni.
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Emenda 118
Gunnar Hökmark

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill - att li jemenda
Premessa 14 b (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(14b)Meta jimponu obbligi ta’ aċċess għal 
infrastrutturi ġodda u mtejba, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet ta’ 
aċċess jirriflettu iċ-ċirkostanzi li 
jimmotivaw id-deċiżjoni għal investiment, 
b’kunsiderazzjoni inter alia għall-ispejjeż 
ta’ tnedija, ir-rata mistennija ta’ kemm se 
jintlaqgħul-prodotti u s-servizzi l-ġodda u 
l-livelli mistennija tal-prezz bl-imnut. 
Barra minn hekk, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom ikunu jistgħu 
jistabbilixxu, fejn applikabbli, termini u 
kundizzjonijiet għall-aċċess fuq perjodu 
suffiċjenti ta’ żmien biex tiġi provduta 
ċertezza fl-ippjanar għall-investituri. 
Dawn it-termini u l-kondizzjonijiet jistgħu 
jinkludu arranġamenti fl-ipprezzar li 
jiddependu fuq il-volum jew it-tul tal-
kuntratt sakemm tali arranġamenti jkunu 
f’konformità mal-liġi Komunitarja. 
Madankollu, l-arranġamenti tal-ipprezzar 
m’għandhomx ikunu permessi jekk 
ikollhom effett diskriminatorju favur l-
operatur b’poter tas-suq sinifikanti, 
pereżempju permezz ta’ pressjoni fuq il-
marġini tas-suq, billi jiżdiedu l-ostakoli 
għad-dħul jew inkella permezz ta’ tfixkil 
tal-iżvilupp ta’ kompetizzjoni effettiva 
f’servizzi għall-konsumaturi u għan-
negozji. Fid-dawl tad-daqs tal-
investimenti meħtieġa għal infrastruttura 
ġdida u mtejba, il-ftehimiet ta’ 
koperazzjoni bejn l-atturi tas-suq jistgħu 
jħaffu u jsaħħu l-implimentazzjoni ta’ 
netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss għall-
benefiċċju tal-konsumaturi, sakemm il-
kompetizzjoni tkun salvagwardjata, inkluż 
bl-impożizzjoni ta’ obbliġi ta’ aċċess kif 
ikun meħtieġ. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li jintlaħaq kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsill billi tiċċara l-
emendi għal Artikolu 8 tad-Direttiva Qafas u Artikolu 13 tad-Direttiva ta’ Aċċess u tirrifletti 
kemm il-ħtieġa li jkun hemm qligħ xieraq għall-investituri fl-aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss 
kif ukoll li tiġi protetta l-kompetizzjoni.

Emenda 119
Erika Mann

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill - att li jemenda
Premessa 14 b (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(14b) Meta l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jimponu obbligi ta’ aċċess għal 
infrastrutturi ġodda u mtejba u jimponu 
rimedji biex jikkontrollaw il-prezzijiet, 
għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet ta’ 
aċċess jirriflettu ċ-ċirkostanzi li
jimmotivaw id-deċiżjoni għal investiment, 
b’konsiderazzjoni inter alia tal-ispejjeż ta’ 
tnedija, ir-rata mistennija ta’ kemm se 
jintlaqgħul-prodotti u s-servizzi l-ġodda u 
l-livelli mistennija tal-prezzijiet bl-imnut. 
L-atturi tas-suq għandhom ikunu jistgħu 
jirriflettu kemm hu impenjat min ikun qed 
ifittex l-aċċess fil-qsim ta’ parti mir-riskju 
tal-investiment pereżempju permezz ta’ 
kuntratti ta’ aċċess fuq medda twila ta’ 
żmien u/jew kwantitajiet minimi fil-
kondizzjonijiet ta’ aċċess, inkluż il-prezz. 
L-iffissar ta’ prezzijiet bl-ingrossa 
differenti għal prodotti u livelli ta’ kwalità 
differenti bħal pereżempju bandwidths 
differenti għandu appoġġjat peress li dan 
jippermetti li l-valur tal-prodott u/jew tas-
servizz jiġi rifless fil-prezz ta’ aċċesss. Tali 
approċċ ibbażat fuq is-suq lejn l-ipprezzar 
isaħħaħ il-prosperità, jirrifletti d-
domanda tal-konsumatur u jippermetti 
prodotti ġodda bi prezz iktar baxx u 
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prodotti ewlenin bi prezz ogħla jinżammu 
fis-suq u jista’ jħaffef l-implimentazzjoni 
u l-infiltrazzjoni ta’ prodotti u servizzi 
ġodda. Id-disponibiltà ta’ prodotti bl-
imnut bi prezzijiet attraenti li tappoġġja l-
infiltrazzjoni mgħaġġla ta’ servizzi ġodda 
mmirati għal firxa ta’ konsumaturi u 
għalhekk il-qligħ minn kmieni ta’ 
netwerks ġodda m’għandhiex tiġi
prevenuta permezz ta’ applikazzjoni 
restrinġenti wisq u inadegwata tat-test tal-
pressjoni fuq il-prezz. Operaturi tan-
networks jew provvedituri tas-servizz li 
jkunu lesti li jimpenjaw ruħhom 
f’investimenti fuq medda twila ta’ żmien li 
huma riskjużi mhux ser jiġu projbiti milli 
jagħmlu attraenti, iżda fl-istess ħin 
profittabbli offerti għall-konsumaturi 
sakemm operatur jew provveditur ta’ 
servizz kumparabbli li jkun lest li 
jimpenja ruħu fl-istess ammont jew riskju 
ekonomikament ikun jista’ jirreplika l-
offerta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Premessa li tiggwida lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-applikazzjoni tar-regolament 
tal-prezzijiet skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva ta’ Aċċess.

Emenda 120
Amalia Sartori

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill - att li jemenda
Premessa 14 c (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(14c) Meta jimponu rimedji biex 
jikkontrollaw il-prezzijiet, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom ifittxu li 
l-investitur ikun jista’ jagħmel qligħ 
xieraq, li jista’, fejn ikun rilevanti jiġi 
aġġustat biex jirrifletti r-riskji speċifiċi 
għal proġett ta’ investiment partikolari. It-
termini u l-kondizzjonijiet jistgħu 
jinkludu arranġamenti ta’ prezzar li 
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jiddependu fuq il-volum jew it-tul tal-
kuntratt, sakemm tali kundizzjonijiet 
ikunu f’konformità mal-liġi Komunitarja. 
Madankollu, l-arranġamenti tal-ipprezzar 
m’għandhomx jitħallew isiru meta 
jkollhom effett diskriminatorju favur l-
operatur b’poter tas-suq sinifikanti, inkluż 
permezz ta’ pressjoni fuq il-marġini, billi 
jiżdiedu l-ostakoli għad-dħul jew ikella 
permezz inkella permezz ta’ tfixkil tal-
iżvilupp ta’ kompetizzjoni effettiva 
f’servizzi għall-konsumaturi u għan-
negozji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li jintlaħaq kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsill billi tiċċara l-
emendi għal Artikolu 13 tad-Direttiva ta’ Aċċess u tirrifletti kemm il-ħtieġa li jkun hemm 
qligħ xieraq għall-investituri kif ukoll li tiġi protetta l-kompetizzjoni.

Emenda 121
Amalia Sartori

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill - att li jemenda
Premessa 14 d (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(14d) Fid-dawl tad-daqs tal-investimenti 
meħtieġa għal infrastruttura ġdida u 
mtejba, il-ftehimiet ta’ koperazzjoni 
jistgħu, fejn ikunu kumpatibbli mal-liġi 
Komunitarja, iħaffu u jsaħħu l-
implimentazzjoni ta’ netwerks tal-
ġenerazzjoni li jmiss għall-benefiċċju tal-
konsumaturi, sakemm il-kompetizzjoni 
tkun salvagwardjata, inkluż permezz ta’ 
obbliġi ta’ aċċess kif ikun meħtieġ 
f’konformità mal-proċedura tal-analiżi 
tas-suq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li jintlaħaq kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsill billi tiċċara l-
emendi tal-artikolu 12 tad-Direttiva Qafas li tikkonċerna l-qsim tal-faċilitajiet, ir-riskji u l-
investimenti u tiċċara r-rabta bejn artikolu 12 DQ u l-obbligi ta’ aċċess imposti skont id-
Direttivi.  

Emenda 122
Amalia Sartori

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 14 e (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(14e) Meta jiġu stabbiliti r-regoli ta’ 
aċċess fuq l-operaturi SMP, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jinċentivaw l-investimenti f’arkitettura li 
tilqa’ għall-futur u jippermettu l-aċċess u 
l-innovazzjoni minn partijiet terzi. Il-
kostruzzjoni ta’ arkitettura minn 
operaturi magħżula bħala detenturi ta' 
setgħa sinifikanti fis-suq li ma jkunux 
lesti li jagħtu permess għall-aċċess
mingħajr ebda problemi ma għandhomx 
jiġu premjati permezz tar-reġim 
regolatorju, pereżempju billi jiġu applikati 
obbligi inqas stretti minn dawk li kieku 
kienu ser jiġu applikati jew bit-tqassim 
tal-ispejjeż tal-partijiet terzi  għall-
arranġamenti sussegwenti tan-netwerk 
biex jiġi permess l-aċċess. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tfittex li telabora kif ir-regolaturi jistgħu jilħqu l-għanijiet fl-artikolu 8 billi 
jippromwovu l-investiment li huwa kumpatibbli mal-kompetizzjoni. 
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Emenda 123
Mary Honeyball

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 19 b (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(19b) Sabiex jikkontribwixxi fit-twettiq 
tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 8a tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’
Qafas), samit ta’spettru għandu jiltaqa’
fl-2010, immexxi mill-Istati Membri u li 
jinkludi l-Parlament Ewropew, il-
Kummissjoni u l-partijiet interessati 
kollha. Is-samit għandu b’mod partikulari 
jikkontribwixxi biex jassigura konsistenza 
akbar fil-politiki tal-ispettru tal-UE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Samit ta’spettru huwa fora importanti u utli għal dawk li jfasslu l-politika tal-ispettru biex 
jikkunsidraw il-kwistjonijiet ewlenin tal-ġurnata. Madankollu, minħabba l-perjodu ta’ żmien
tal-2010, sfortunatament, ser ikun tard wisq biex jiġu kkunsidrati kwistjonijiet relatati mal-
bidla diġitali u d-dividend diġitali peress li bosta mill-Istati Membri diġà ser ikollhom 
pjanijiet fis-seħħ. 

Emenda 124
Erna Hennicot-Schoepges

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 22

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(22) Id-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni 
tal-ispettru ta' din id-Direttiva għandhom 
ikunu konsistenti mal-ħidma tal-
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
reġjonali li jittrattaw ma' ġestjoni tal-
ispettru tar-radju, bħall-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 
(ITU) u l-Konferenza Ewropea ta' 
Amministrazzjonijiet Postali u ta' 
Telekomunikazzjoni (CEPT), sabiex tiġi 
żgurata l-ġestjoni u l-armonizzazzjoni 

(22) Fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva relatata mal-ġestjoni 
tal-ispettru, l-Istati Membri għandhom 
ikunu konformi mal-qafas legali tal-
organizzzazzjonijiet internazzjonali u 
reġjonali li jittrattaw ma' ġestjoni tal-
ispettru tar-radju, bħall-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 
(ITU) u l-Konferenza Ewropea ta' 
Amministrazzjonijiet Postali u ta' 
Telekomunikazzjoni (CEPT), sabiex tiġi 
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effiċjenti tal-użu tal-ispettru madwar il-
Komunità u globalment.

żgurata l-ġestjoni u l-armonizzazzjoni 
effiċjenti tal-użu tal-ispettru madwar il-
Komunità u bejn l-Istati Membri u 
membri oħra tal-ITU.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Emenda 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 22

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(22) Id-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni 
tal-ispettru ta' din id-Direttiva għandhom 
ikunu konsistenti mal-ħidma tal-
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
reġjonali li jittrattaw ma' ġestjoni tal-
ispettru tar-radju, bħall-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 
(ITU) u l-Konferenza Ewropea ta' 
Amministrazzjonijiet Postali u ta' 
Telekomunikazzjoni (CEPT), sabiex tiġi 
żgurata l-ġestjoni u l-armonizzazzjoni 
effiċjenti tal-użu tal-ispettru madwar il-
Komunità u globalment.

(22) Fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
dwar il-ġestjoni tal-ispettru ta' din id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom ikunu 
konformi mal-qafas legali tal-
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
reġjonali li jittrattaw ma' ġestjoni tal-
ispettru tar-radju, bħall-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 
(ITU) u l-Konferenza Ewropea ta' 
Amministrazzjonijiet Postali u ta' 
Telekomunikazzjoni (CEPT), sabiex tiġi 
żgurata l-ġestjoni u fejn xieraq, l-
armonizzazzjoni effiċjenti tal-użu tal-
ispettru madwar il-Komunità u globalment.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tfittex li jintlaħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament billi tiċċara r-
rispett legali tal-ftehimiet internazzjonali. 

Emenda 126
Herbert Reul

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 22

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(22) id-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni 
tal-ispettru ta' din id-Direttiva għandhom
ikunu konsistenti mal-ħidma tal-
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
reġjonali li jittrattaw ma' ġestjoni tal-
ispettru tar-radju, bħall-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 
(ITU) u l-Konferenza Ewropea ta' 
Amministrazzjonijiet Postali u ta' 
Telekomunikazzjoni (CEPT), sabiex tiġi 
żgurata l-ġestjoni u l-armonizzazzjoni 
effiċjenti tal-użu tal-ispettru madwar il-
Komunità u globalment.

(22) Fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
dwar il-ġestjoni tal-ispettru ta' din id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
ikunu konformi mal-qafas legali tal-
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
reġjonali li jittrattaw ma' ġestjoni tal-
ispettru tar-radju, bħall-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 
(ITU) u l-Konferenza Ewropea ta' 
Amministrazzjonijiet Postali u ta' 
Telekomunikazzjoni (CEPT), sabiex tiġi 
żgurata l-ġestjoni u fejn xieraq, l-
armonizzazzjoni effiċjenti tal-użu tal-
ispettru madwar il-Komunità u globalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tfittex li jintlaħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament billi tiċċara r-
rispett legali tal-ftehimiet internazzjonali.

Emenda 127
Mary Honeyball

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 26

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(26) Il-flessibilità fil-ġestjoni tal-ispettru 
tar-radju u l-aċċess għall-ispettru tar-radju 
għandhom jiżdiedu permezz ta’ 

(26) Il-flessibilità fil-ġestjoni tal-ispettru 
tar-radju u l-aċċess għall-ispettru tar-radju 
għandhom jiżdiedu permezz ta’ 
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awtorizzazzjonijiet newtrali fir-rigward tat-
teknoloġija u s-servizz, sabiex l-utenti tal-
ispettru tar-radju jkunu jistgħu jagħżlu l-
aqwa teknoloġiji u servizzi li jridu 
japplikaw f'medda tal-frekwenzidisponibbli 
għal servizzi ta' komunikazzjoni elettronika
kif identifikat fit-tabelli ta' allokazzjoni ta' 
frekwenzi nazzjonali u fir-Regolamenti 
tal-ITU dwar ir-Radju ( "il-prinċipji tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz"). 
Id-determinazzjoni amministrattiva tat-
teknoloġiji u s-servizzi għandha ssir l-
eċċezzjoni u għandha tkun iġġustifikata 
b’mod ċar u soġġetta għal reviżjoni 
perjodika.

awtorizzazzjonijiet newtrali fir-rigward tat-
teknoloġija u s-servizz, sabiex l-utenti tal-
ispettru tar-radju jkunu jistgħu jagħżlu l-
aqwa teknoloġiji u servizzi li jridu 
japplikaw f'medda tal-frekwenzi
disponibbli għal servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika. Id-
determinazzjoni amministrattiva tat-
teknoloġiji u s-servizzi għandha ssir l-
eċċezzjoni u għandha tkun iġġustifikata 
b’mod ċar u soġġetta għal reviżjoni 
perjodika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-PE ippropona li titħassar din il-premessa biex iġibuha konformi mad-
dispożizzjonijiet proposti  fl-Artikolu 9(3) u 9(4) aħna nemmnu li ċertu aspetti minnha huma 
utli u għandhom jinżammu. 

Emenda 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 28

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tfittex li jintlaħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament u, fl-istess ħin, 
tassigura kliem koerenti mal-Artikolu 9 (4) tad-Direttiva Qafas.

Emenda 129
Herbert Reul

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 28

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

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

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



PE421.390v01-00 20/51 AM\775029MT.doc

MT

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tfittex li jintlaħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament u, fl-istess ħin, 
tassigura kliem koerenti mal-Artikolu 9 (4) tad-Direttiva Qafas.

Emenda 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 60

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta 
Rakkomandazzjonijiet u/jew miżuri ta’ 
implimentazzjoni rigward in-notifiki skond 
l-Artikolu 7 tad-Direttiva Qafas; l-
armonizzazzjoni fl-oqsma tal-ispettru u l-
għoti ta' numri kif ukoll f'kwistjonijiet 
relatati mas-sigurtà tan-networks u tas-
servizzi; l-identifikazzjoni tas-swieq ta’ 

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta 
Rakkomandazzjonijiet u/jew miżuri ta’ 
implimentazzjoni rigward l-
armonizzazzjoni fl-oqsma tal-ispettru u l-
għoti ta' numri u tal-awtorizzazzjonijiet 
ġenerali għall-użu tal-ispettru u kif ukoll 
f'kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tan-
networks u tas-servizzi; l-identifikazzjoni 
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prodotti u servizzi rilevanti; l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; l-
implimentazzjoni tal-istandards u l-
applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni 
biex taġġorna l-Anness I u II tad-Direttiva 
tal-Aċċess għas-suq u għall-iżviluppi 
teknoloġiċi. Billi dawk il-miżuri huma ta’ 
ambitu ġenerali u huma mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dawn id-Direttivi, inter alia billi 
jissumplimentawhom b’elementi ġodda 
mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

tas-swieq ta’ prodotti u servizzi rilevanti; l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; l-
implimentazzjoni tal-istandards u l-
applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni 
biex taġġorna l-Anness I u II tad-Direttiva 
tal-Aċċess għas-suq u għall-iżviluppi 
teknoloġiċi. Billi dawk il-miżuri huma ta’
ambitu ġenerali u huma mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dawn id-Direttivi, inter alia billi 
jissumplimentawhom b’elementi ġodda 
mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tfittex li jintlaħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament billi tqis ir-riżultat 
tal-Ewwel Qari li l-armonizzazzjoni tal-użu individwali tal-ispettru għandu jiġi deċiż permezz 
ta’ att leġiżlattiv u mhux tal-komitoloġija. 

Emenda 131
Herbert Reul

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 60

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta 
Rakkomandazzjonijiet u/jew miżuri ta’ 
implimentazzjoni rigward in-notifiki skond 
l-Artikolu 7 tad-Direttiva Qafas; l-
armonizzazzjoni fl-oqsma tal-ispettru u l-
għoti ta' numri kif ukoll f'kwistjonijiet 
relatati mas-sigurtà tan-networks u tas-
servizzi; l-identifikazzjoni tas-swieq ta’ 
prodotti u servizzi rilevanti; l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; l-
implimentazzjoni tal-istandards u l-

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta 
Rakkomandazzjonijiet u/jew miżuri ta’ 
implimentazzjoni rigward l-
armonizzazzjoni fl-oqsma tal-ispettru u l-
għoti ta' numri u tal-awtorizzazzjonijiet 
ġenerali għall-użu tal-ispettru u kif ukoll 
f'kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tan-
networks u tas-servizzi; l-identifikazzjoni 
tas-swieq ta’ prodotti u servizzi rilevanti; l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; l-
implimentazzjoni tal-istandards u l-
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applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni 
biex taġġorna l-Anness I u II tad-Direttiva 
tal-Aċċess għas-suq u għall-iżviluppi 
teknoloġiċi. Billi dawk il-miżuri huma ta’ 
ambitu ġenerali u huma mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dawn id-Direttivi, inter alia billi 
jissumplimentawhom b’elementi ġodda 
mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni 
biex taġġorna l-Anness I u II tad-Direttiva 
tal-Aċċess għas-suq u għall-iżviluppi 
teknoloġiċi. Billi dawk il-miżuri huma ta’ 
ambitu ġenerali u huma mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dawn id-Direttivi, inter alia billi 
jissumplimentawhom b’elementi ġodda 
mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tfittex li tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament billi tqis ir-riżultat 
tal-Ewwel Qari li l-armonizzazzjoni tal-użu individwali tal-ispettru għandu jiġi deċiż permezz 
ta’ att leġiżlattiv u mhux tal-komitoloġija.

Emenda 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8– punt b a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(ba) Fil-paragrafu 2, il-punt (b) għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej
"(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika u fis-servizzi 
tas-soċjetà tal-informazzjoni, b’mod 
partikulari fit-twassil u fl-aċċess għall-
kontenut u komunikazzjonijiet elettroniċi 
u fis-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
fin-netwerks kollha."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid l-emenda 58 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta’ 
Settembru 2008, T6/0449/2008 (Regola 62(2)(a)), filwaqt li tqis il-prinċipju ta’ netwerks 
miftuħa sabiex tiżgura li l-utenti kollha jistgħu jibbenifikaw kompletament mis-soċjetà tal-
informazzjoni u mill-innovazzjonijiet tagħha.

Emenda 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(ba) Fil-paragrafu 2, il-punt (b) għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej
"(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika u fis-servizzi 
tas-soċjetà tal-informazzjoni, b’mod 
partikulari fit-twassil u fl-aċċess għall-
kontenut u komunikazzjonijiet elettroniċi 
u servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
fin-netwerks kollha."

Or. en

Emenda 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt f a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt fa (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(fa) Fil-paragrafu 4, il-punt (fa) għandu 
jiddaħħal:
“(fa) l-applikazzjoni tal-prinċipju li l-
utenti aħħarija għandu jkollhom il-libertà 



PE421.390v01-00 24/51 AM\775029MT.doc

MT

tal-aċċess għal kull kontenut legali, tat-
tqassim tiegħu, u tal-użu ta’ kull 
applikazzjoni legali u/jew servizz legali li 
jagħżlu huma;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid b'mod parzjali l-Emenda 61 adottata fl-ewwel qari mill-
Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008 (Regola 62(2)(a)).

Emenda 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt f b (new)
Direttiva 2002/21/EC
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt f b (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(fb) Fil-paragrafu 4, il-punt (fb) għandu 
jiddaħħal:
“(fb) l-applikazzjoni tal-prinċipju li l-ebda 
restrizzjoni ma tista' tiġi imposta fuq id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-
utenti aħħarija, mingħajr sentenza minn 
qabel mingħand l-awtoritajiet ġuridiċi, 
b'mod partikolari bi qbil mal-Artikolu 11 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni, barra meta 
s-sigurtà pubblika tkun mhedda, li f'dak 
il-każ is-sentenza tista' tkun sussegwenti."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 138 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' 
Settembru 2008.
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Emenda 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt g
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 – punt a

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(a) jippromwovu prevedibbiltà regolatorja; (a) jippromwovu l-prevedibilità regolatorja 
billi jiżguraw li kondizzjonijiet regolatorji 
jiġu applikati fuq perjodu suffiċjenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bl-emenda tal-PE, l-NRAs kien ikun jeħtiġilhom jiżguraw li japplikaw approċċi regolatorji 
konsistenti fuq perjodi ta’ reviżjoni suċċessivi, u b’riżultat ta’ dan jinħoloq nuqqas ta’ 
ċertezza legali, ladarba l-NRAs huma mitluba jerġgħu jirrevedu d-deċiżjonijiet regolatorji 
tagħhom f'kull reviżjoni tas-suq (u għalhekk ma tistax tiġi garantita l-kontinwità tal-approċċ). 
Il-mod issuġġerit ta’ kif għandu jitpoġġa l-kliem il-ġdid huwa maħsub sabiex jipprovdi 
biżżejjed prevedibilità regolatorja li tkun konformi mal-qafas legali. 

Emenda 137
Erika Mann

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt g
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 – punt a

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(a) jippromwovu prevedibbiltà regolatorja; (a) jippromwovu prevedibilità regolatorja 
permezz tal-kontinwità ta’ rimedji fuq 
perjodi suċċessivi ta’ reviżjoni, kif 
adegwat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tippermetti li l-NRAs jimpenjaw ruħhom sabiex jaslu għal rimedji, jiġifieri 
kondizzjonijiet attwali għal aċċess, fatt li huwa partikolarment importanti għal deċiżjonijiet 
ta’ investiment f’infrastrutturi ġodda u mtejba. Ovvjament xorta tibqa’ l-ħtieġa li r-
reviżjonijiet tas-suq jibqgħu jsiru b'mod regolari.
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Emenda 138
Angelika Niebler

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt g
Direttiva 2002/21/EC
Artikolu 8 – paragrafu 5 – punt a

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

a) jippromwovu prevedibbiltà regolatorja (a) jippromwovu prevedibilità regolatorja 
permezz tal-kontinwità ta’ rimedji fuq 
għadd ta’ reviżjonijiet tas-suq, kif 
adegwat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riintroduzzjoni tal-Ewwel Qari. Issa għandhom jittieħdu deċiżjonijiet ta’ investiment 
f’infrastrutturi ġodda u mtejba. Dan kollu jeħtieġ approċċ regolatorju konsistenti.

Emenda 139
Erika Mann

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt g
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 – punt d

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) jippromwovu investiment u 
innovazzjoni effiċjenti f'infrastrutturi 
ġodda u mtejba inkluża l-konsiderazzjoni 
tar-riskji tal-investiment

(d) jippromwovu investiment u 
innovazzjoni effiċjenti f'infrastrutturi 
ġodda u mtejba inkluż bil-fatt li jiġi żgurat 
li l-kondizzjonijiet ta' aċċess għall-
faċilitajiet iqisu b’mod adegwat ir-riskju li 
jidħlu għalih impriżi li jkunu qegħdin 
jinvestu, billi wieħed iħeġġeġ, meta u fejn 
ikun xieraq, il-qsim tar-riskji fost l-
investituri u dawk li jkunu qegħdin ifittxu 
aċċess, u billi wieħed jippermetti li jkun 
hemm flessibilità fil-prezzijiet;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-test ta’ kompromess għandu l-għan li jipprovdi lill-NRAs għodod flessibbli sabiex ikunu ta’ 
inkoraġġiment għall-investiment f’netwerks ġodda u mtejba ta’ aċċess. Qsim ġust tar-riskju 
fil-kondizzjonijiet għall-aċċess u għall-flessibilità fil-prezzijiet ta’ prodotti differenti jista’ 
jkun ta’ għajnuna fl-implimentazzjoni ta’ netwerks ġodda filwaqt li tiġi promossa l-
kompetizzjoni billi jkun hemm inkoraġġiment għal offerti attraenti għall-utenti aħħarija.

Emenda 140
Angelika Niebler

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt g
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 – punt d

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) jippromwovu investiment u 
innovazzjoni effiċjenti f'infrastrutturi 
ġodda u mtejba inkluża l-konsiderazzjoni 
tar-riskji tal-investiment;

d) jippromwovu investiment u 
innovazzjoni effiċjenti f'infrastrutturi 
ġodda u mtejba inkluż bl-inkoraġġiment 
ta’ qsim ta’ investiment u bl-iżgurar ta’ 
qsim ta’ riskju xieraq fost l-investituri u 
dawk l-impriżi li jgawdu minn aċċess 
għall-faċilitajiet ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riintroduzzjoni tal-Ewwel Qari. Issa għandhom jittieħdu deċiżjonijiet ta’ investiment 
f’infrastrutturi ġodda u mtejba. Dan kollu jeħtieġ approċċ regolatorju konsistenti.

Emenda 141
Gunnar Hökmark

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt g
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 – punt d

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) jippromwovu investiment u 
innovazzjoni effiċjenti f'infrastrutturi 
ġodda u mtejba inkluża l-konsiderazzjoni 

(d) jippromwovu investiment u 
innovazzjoni effiċjenti f'infrastrutturi 
ġodda u mtejba, inkluż bl-inkoraġġiment li 
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tar-riskji tal-investiment; kwalunkwe obbligu ta’ aċċess iqis b’mod 
adegwat ir-riskju għall-impriżi li jkunu 
qegħdin jinvestu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li jintlaħaq kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar il-
kwistjoni tal-aċċess u l-arranġamenti tal-prezzijiet għall-aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss.

Emenda 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt g
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 – punt d

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) jippromwovu investiment u 
innovazzjoni effiċjenti f'infrastrutturi 
ġodda u mtejba inkluża l-konsiderazzjoni 
tar-riskji tal-investiment

(d) jippromwovu investiment u 
innovazzjoni effiċjenti f'infrastrutturi 
ġodda u mtejba, inkluż bl-inkoraġġiment li 
kwalunkwe obbligu ta’ aċċess iqis b’mod 
adegwat ir-riskju għall-impriżi li jkunu
qegħdin jinvestu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li jintlaħaq kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar il-
kwistjoni tal-aċċess u l-arranġamenti tal-prezzijiet għall-aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss..

Emenda 143
Herbert Reul

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8a

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Ippjanar strateġiku u koordinazzjoni ta' Ippjanar strateġiku u koordinazzjoni ta' 
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politika dwar l-ispettru tar-radju fl-Unjoni 
Ewropea

politika dwar l-ispektrum tar-radju

1. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
ma' xulxin u mal-Kummissjoni fl-ippjanar 
strateġiku, koordinazzjoni u 
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru tar-
radju fl-Unjoni Ewropea. Għal dan il-għan, 
huma għandhom jieħdu kont, inter alia, tal-
aspetti ekonomiċi, ta' saħħa, ta' interess 
pubbliku, ta' libertà ta' espressjoni, 
kulturali, xjentifiċi, soċjali u tekniċi tal-
politika tal-UE kif ukoll tal-varji interessi 
tal-komunitajiet ta' utenti tal-ispettru tar-
radju bil-għan li jiġi ottimizzat l-użu tal-
ispettru tar-radju u jiġu evitati interferenzi 
dannużi.

1. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
ma' xulxin u mal-Kummissjoni fl-ippjanar 
strateġiku, koordinazzjoni u 
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispektrum tar-
radju fil-Komunità Ewropea. Għal dan il-
għan, huma għandhom jieħdu kont, inter 
alia, tal-aspetti ekonomiċi, ta' saħħa, ta' 
interess pubbliku, ta' libertà ta' espressjoni, 
kulturali, xjentifiċi, soċjali u tekniċi tal-
politika tal-UE kif ukoll tal-varji interessi 
tal-komunitajiet ta' utenti tal-ispektrum tar-
radju bil-għan li jiġi ottimizzat l-użu tal-
ispektrum tar-radju u jiġu evitati 
interferenzi dannużi.

2. L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
l-koordinazzjoni tal-approċċi politiċi dwar 
l-ispettru tar-radju fl-Unjoni Ewropea u, 
fejn xieraq, dwar kondizzjonijiet 
armonizzati fir-rigward tad-disponibilità u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju 
meħtieġa għall-istabbiliment u l-
funzjonament tas-suq intern fil-
komunikazzjoni elettronika.

2. B'koperazzjoni ma' xulxin u mal-
Kummissjoni l-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-koordinazzjoni tal-approċċi 
politiċi dwar l-ispektrum tar-radju fil-
Komunità Ewropea u, fejn xieraq, dwar 
kondizzjonijiet armonizzati fir-rigward tad-
disponibilità u l-użu effiċjenti tal-ispektrum
tar-radju meħtieġa għall-istabbiliment u l-
funzjonament tas-suq intern fil-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

3. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-koordinazzjoni effettiva tal-
interessi tal-UE f'organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti fi kwistjonijiet 
tal-ispettru tar-radju. Kull meta jkun 
meħtieġ għall-promozzjoni ta' din il-
koordinazzjoni effettiva, il-Kummissjoni, 
waqt li tieħu l-akbar kont possibbli tal-
opinjoni tal-Grupp ta' Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju (RSPG) stabbilit bid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 622/2002/KE 
tas-26 ta' Lulju 2002 li jistabbilixxi Grupp 
ta' Politika dwar l-Ispettru tar-Radju,
tista' tipproponi għanijiet ta' politika 
komuni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

3. Kull fejn ikun meħtieġ li tiġi żgurata l-
koordinazzjoni effettiva tal-interessi tal-
Komunità Ewropea f'organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti fi kwistjonijiet 
tal-ispektrum tar-radju, il-Kummissjoni, 
waqt li tieħu l-akbar kont possibbli tal-
opinjoni tal-Grupp ta' Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju (RSPG), tista' tipproponi 
għanijiet ta' politika komuni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. 

4. Il-Kummissjoni, waqt li tieħu kont sħiħ 
tal-opinjoni tar-RSPG, tista' tissottometti
proposti leġislattivi għall-istabbiliment ta' 
programmi politiċi pluriennali dwar l-

4. Il-Kummissjoni, waqt li tieħu kont sħiħ 
tal-opinjoni tal-RSPC, tista’ tippreżenta
proposti leġiżlattivi lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għall-istabbiliment 
ta' programmi politiċi pluriennali dwar l-
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ispettru tar-radju. ispektrum tar-radju. Programmi bħal dawn 
ser jistabbilixxu l-orjentamenti u l-
objettivi politiċi għall-ippjannar 
strateġiku, il-koordinazzjoni u l-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispektrum tar-
radju fil-Komunità f'konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u d-
Direttivi Speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li jintlaħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament billi tqis 
li l-objettiv ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi huwa li jinħoloq suq intern għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

Emenda 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8a

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Ippjanar strateġiku u koordinazzjoni ta' 
politika dwar l-ispettru tar-radju fl-Unjoni 
Ewropea

Ippjanar strateġiku u koordinazzjoni ta' 
politika dwar l-ispektrum tar-radju

1. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
ma' xulxin u mal-Kummissjoni fl-ippjanar 
strateġiku, koordinazzjoni u 
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru tar-
radju fl-Unjoni Ewropea. Għal dan il-għan, 
huma għandhom jieħdu kont, inter alia, tal-
aspetti ekonomiċi, ta' saħħa, ta' interess 
pubbliku, ta' libertà ta' espressjoni, 
kulturali, xjentifiċi, soċjali u tekniċi tal-
politika tal-UE kif ukoll tal-varji interessi 
tal-komunitajiet ta' utenti tal-ispettru tar-
radju bil-għan li jiġi ottimizzat l-użu tal-
ispettru tar-radju u jiġu evitati interferenzi 
dannużi.

1. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
ma' xulxin u mal-Kummissjoni fl-ippjanar 
strateġiku, koordinazzjoni u 
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispektrum tar-
radju fil-Komunità Ewropea. Għal dan il-
għan, huma għandhom jieħdu kont, inter 
alia, tal-aspetti ekonomiċi, ta' saħħa, ta' 
interess pubbliku, ta' libertà ta' espressjoni, 
kulturali, xjentifiċi, soċjali u tekniċi tal-
politika tal-UE kif ukoll tal-varji interessi 
tal-komunitajiet ta' utenti tal-ispektrum tar-
radju bil-għan li jiġi ottimizzat l-użu tal-
ispektrum tar-radju u jiġu evitati 
interferenzi dannużi.

2. L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
l-koordinazzjoni tal-approċċi politiċi dwar 

2. B'kooperazzjoni ma' xulxin u mal-
Kummissjoni l-Istati Membri għandhom 
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l-ispettru tar-radju fl-Unjoni Ewropea u, 
fejn xieraq, dwar kondizzjonijiet 
armonizzati fir-rigward tad-disponibilità u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju 
meħtieġa għall-istabbiliment u l-
funzjonament tas-suq intern fil-
komunikazzjoni elettronika.

jippromwovu l-koordinazzjoni tal-approċċi 
politiċi dwar l-ispektrum tar-radju fil-
Komunità Ewropea u, fejn xieraq, dwar 
kondizzjonijiet armonizzati fir-rigward tad-
disponibilità u l-użu effiċjenti tal-ispektrum
tar-radju meħtieġa għall-istabbiliment u l-
funzjonament tas-suq intern.

3. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-koordinazzjoni effettiva tal-
interessi tal-UE f'organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti fi kwistjonijiet 
tal-ispettru tar-radju. Kull meta jkun 
meħtieġ għall-promozzjoni ta' din il-
koordinazzjoni effettiva, il-Kummissjoni, 
waqt li tieħu l-akbar kont possibbli tal-
opinjoni tal-Grupp ta' Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju (RSPG) stabbilit bid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 622/2002/KE 
tas-26 ta' Lulju 2002 li jistabbilixxi Grupp 
ta' Politika dwar l-Ispettru tar-Radju,
tista' tipproponi għanijiet ta' politika 
komuni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

3. Kull fejn ikun meħtieġ li tiġi żgurata l-
koordinazzjoni effettiva tal-interessi tal-
Komunità Ewropea f'organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti fi kwistjonijiet 
tal-ispektrum tar-radju, il-Kummissjoni, 
waqt li tieħu l-akbar kont possibbli tal-
opinjoni tal-Grupp ta' Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju (RSPG), tista' tipproponi 
għanijiet ta' politika komuni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. 

4. Il-Kummissjoni, waqt li tieħu kont sħiħ 
tal-opinjoni tar-RSPG, tista' tissottometti
proposti leġislattivi għall-istabbiliment ta' 
programmi politiċi pluriennali dwar l-
ispettru tar-radju.

4. Il-Kummissjoni, waqt li tieħu kont sħiħ 
tal-opinjoni tal-RSPC, tista' tippreżenta
proposti leġiżlattivi għall-istabbiliment ta' 
programmi politiċi pluriennali dwar l-
ispektrum tar-radju. Programmi bħal dawn 
għandhom jistabbilixxu l-orjentamenti u 
l-objettivi politiċi għall-ippjannar 
strateġiku, il-koordinazzjoni u l-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispektrum tar-
radju fil-Komunità f'konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u d-
Direttivi Speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssib kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament billi tqis li l-
objettiv ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi huwa li jinħoloq suq intern għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi.
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Emenda 145
Herbert Reul

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2a. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri 
implimentattivi adegwati sabiex tidentifika 
il-meded li għalihom id-drittijiet ta’ użu 
jistgħu jiġu trasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi. Dawn il-miżuri m’għandhomx 
ikopru frekwenzi li jintużaw għax-xandir.
Dawn il-mizuri implimentattivi, imfassla 
biex jemendaw elementi li mhumiex 
essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
jissupplixxuhom, għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura regolatorja bi 
skrutinju li ssemmiet fl-Artikolu 22(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssib kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament billi tiġi 
rispettata l-ġerarkija tal-kompetenzi stipolati fl-Artikolu 8 a ta' din id-Direttiva. Hija tiżgura 
wkoll li mhuwiex meħtieġ li l-meded kollha użati bħalissa għax-xandir jiġu esklużi –
pereżempju, dawk li jirrigwardaw id-dividend diġitali.

Emenda 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2a. il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri 
addattati implimentattivi biex tidentifika l-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi. Dawn il-miżuri m’għandhomx  
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ikopru frekwenzi li jintużaw għax-xandir.
Dawn il-miżuri tekniċi implimentattivi, 
imfassla biex jemendaw elementi ta’ din 
id-Direttiva li mhumiex essenzjali  billi 
jissuplimentawha, għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
li jinsab f’Artikolu 22 (3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li  tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament  billi 
tirrispetta l-livelli tal-kompetenzi stabbiliti f’Art. 8 a ta’ din id-Direttiva. Tiżgura li mhux 
neċessarjament il-meded kollha attwali li jintużaw għax-xandir se jkunu esklużi - pereżempju, 
fir-rigward tad-dividend diġitali.

Emenda 147
Herbert Reul, Werner Langen

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 14 – paragrafu 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3. fejn impriża jkollha saħħa sinifikanti fis-
suq f'suq speċifiku, tista’ wkoll titqies li 
jkollha saħħa sinifikanti fis-suq f'suq relatat 
mill-qrib, fejn ir-rabtiet bejn iż-żewġ swieq 
huma tali li jippermettu li s-saħħa fis-suq 
miżmuma f'suq wieħed titferra’ fis-suq l-
ieħor, b’hekk issaħħaħ is-saħħa tas-suq tal-
impriża. Konsegwentement, rimedji 
mmirati lejn il-prevenzjoni ta’ tali 
trasferiment jistgħu jiġu applikati fis-suq 
marbut skont l-Artikoli 9, 10, 11 u 13 tad-
Direttiva 2002/19/KE (id-"Direttiva tal-
Aċċess") u fejn tali rimedji ma jkunux 
biżżejjed, jistgħu jiġu imposti rimedji 
skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva 
2002/22/KE (id-"Direttiva dwar is-Servizz 
Universali").".

3. fejn impriża jkollha saħħa sinifikanti fis-
suq f'suq speċifiku (l-ewwel suq), tista’ 
wkoll titqies li jkollha saħħa sinifikanti fis-
suq f'suq relatat mill-qrib (it-tieni suq), fejn 
ir-rabtiet bejn iż-żewġ swieq huma tali li 
jippermettu li s-saħħa fis-suq miżmuma fl-
ewwel suq titferra’ fit-tieni suq, b'hekk 
issaħħaħ is-saħħa tas-suq tal-impriża. 
Konsegwentement, rimedji mmirati lejn il-
prevenzjoni ta’ tali trasferiment jistgħu jiġu 
applikati fit-tieni suq marbut skont l-
Artikoli 8 sa 13 tad-Direttiva 2002/19/KE 
(Direttiva tal-Aċċess) jew Artikolu 17 tad-
Direttiva 2002/22/KE (Direttiva Universali 
tas-Servizz) fejn ir-rimedji fl-ewwel suq 
juru li mhumiex suffiċjenti biex 
jipprevenu trasferiment bħal dan.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara li l-intervent dwar suq marbut huwa adattat biss meta r-rimedji dwar is-suq 
oriġinali fejn hemm l-SMP mhumiex biżżejjed biex jipprevenu l-hekk imsejjaħ ‘trasferiment’ 
għas-saħħa tas-suq.

Emenda 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(aa) f’paragrafu 1, punt (a) għandu jiġi 
sostitwit b'dan li ġej:
“(a) sal-punt meħtieġ sabiex jiġu żgurati 
l-konnettività minn tarf għall-ieħor bħas-
servizzi tad-direttorju, l-obbligi fuq l-
intrapriżi li jikkontrollaw l-aċċess għall-
utenti aħħarin, inkluż, f’każijiet 
iġġustifikati, l-obbligu tal-
interkonnessjoni tan-netwerks tagħhom 
fejn dan ma jkunx diġà il-każ jew biex 
jagħmlu s-servizzi tagħhom interoperabbli 
b’ termini ġusti, trasparenti u 
raġonevoli;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Regola 
62(2)(b)) waqt li ssaħħaħ il-prinċipju stabbilit ferm minn tarf sa tarf billi twessgħu biex ikopri  
mhux biss is-servizzi iżda wkoll l-applikazzjonijiet. 

Emenda 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(aa) f’paragrafu 1, punt (a) għandu jiġi 
sostitwit b'dan li ġej:
“(a) sal-punt meħtieġ sabiex jiġu żgurati 
l-konnettività minn tarf għall-ieħor bħas-
servizzi tad-direttorju, l-obbligi fuq l-
intrapriżi li jikkontrollaw l-aċċess għall-
utenti aħħarin, inkluż, f’każijiet 
iġġustifikati, l-obbligu tal-
interkonnessjoni tan-netwerks tagħhom 
fejn dan ma jkunx diġà il-każ jew biex 
jagħmlu s-servizzi tagħhom interoperabbli 
b’ termini ġusti, trasparenti u 
raġonevoli;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet li jissuġġerixxi l-Parlament  li  jsaħħu il-prinċipju stabbilit ferm minn tarf 
sa tarf għandhom jiġu rinfurzati billi jsaħħuh ħalli jkopru l-applikazzjonijiet u mhux biss is-
servizzi.

Emenda 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 7 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistgħu, skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 8, jimponu obbligi għat-
trasparenza b’relazzjoni mal-
interkonnessjoni u/jew aċċess, li jeħtieġu li 
l-operaturi jagħmlu pubbliku informazzjoni 
speċifika, bħal informazzjoni dwar il-
kontabilità, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-
karatteristiċi tan-netwerk, it-termini u l-
kondizzjonijiet għall-forniment u l-użu, 
inklużi l-linji politiċi dwar il-ġestjoni tat-
traffiku, u l-prezzijiet.

1. l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistgħu, skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 8, jimponu obbligi għat-
trasparenza b’relazzjoni mal-
interkonnessjoni u/jew aċċess, li jeħtieġu li 
l-operaturi jagħmlu pubbliku informazzjoni 
speċifika, bħal informazzjoni dwar il-
kontabilità, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-
karatteristiċi tan-netwerk, it-termini u l-
kondizzjonijiet għall-forniment u l-użu, 
inkluż l-iskop u l-effett tal-linji politiċi 
dwar il-ġestjoni tat-traffiku, u l-prezzijiet.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandu jkun hemm l-ebda restrizzjoni dwar l-għażliet tal-utenti għas-servizzi u l-
applikazzjonijet. L-introduzzjoni tar-restrizzjonijiet permezz  ta’ aċċess fi kwantità kbira 
għall-bejgħ mill-ġdid u l-interkonnessjoni ta’ arranġamenti għandha tiġi titwaqqaf. Minflok 
it-trasparenza dwar il-politiki tal-ġestjoni tat-traffiku għandha bżonn tissaħħaħ minħabba li 
din hija importanti ħafna biex tiġi stabbilita l-konnettività għall-utenti aħħarin. 

Emenda 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 7 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistgħu, skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 8, jimponu obbligi għat-
trasparenza b’relazzjoni mal-
interkonnessjoni u/jew aċċess, li jeħtieġu li 
l-operaturi jagħmlu pubbliku informazzjoni 
speċifika, bħal informazzjoni dwar il-
kontabilità, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-
karatteristiċi tan-netwerk, it-termini u 
kondizzjonijiet għall-forniment u l-użu, 
inklużi l-linji politiċi dwar il-ġestjoni tat-
traffiku, u l-prezzijiet.

1. l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistgħu, skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 8, jimponu obbligi għat-
trasparenza b’relazzjoni mal-
interkonnessjoni u/jew aċċess, li jeħtieġu li 
l-operaturi jagħmlu pubbliku informazzjoni 
speċifika, bħal informazzjoni dwar il-
kontabilità, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-
karatteristiċi tan-netwerk, it-termini u 
kondizzjonijiet għall-forniment u l-użu, 
inkluż l-iskop u l-effett tal-linji politiċi 
dwar il-ġestjoni tat-traffiku, u l-prezzijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies.  Mention of other types of restricions should 
therefore be removed. 
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Emenda 152
Angelika Niebler

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. l-awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8, 
timponi obbligi rigward l-irkupru tal-
ispejjeż u l-kontrolli tal-prezzijiet, inklużi
obbligi rigward l-orjentazzjoni tal-
prezzijiet rigward l-ispejjeż u l-obbligi li 
jikkonċernaw is-sistemi ta’ kontabilità tal-
ispejjeż, għall-forniment ta’ tipi speċifiċi 
ta’ interkonnessjoni u/jew aċċess, 
f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-suq tindika 
li n-nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva 
jfisser li l-operatur ikkonċernat jista’ jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, jew 
jikkumpressa l-prezzijiet, għad-detriment 
tal-utenti finali. Sabiex jiġu inkoraġġuti l-
investimenti magħmulin mill-operatur 
inklużi fin-netwerks tal-ġenerazzjoni li 
jmiss, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu kont tal-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu rata 
raġonevoli ta’ qligħ fuq il-kapital adegwat 
investit, b'kont meħud tar-riskji involuti.

l-awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8, 
timponi obbligi rigward l-irkupru tal-
ispejjeż u l-kontrolli tal-prezzijiet, inklużi 
obbligi rigward l-orjentazzjoni tal-
prezzijiet rigward l-ispejjeż u l-obbligi li 
jikkonċernaw is-sistemi ta’ kontabilità tal-
ispejjeż, għall-forniment ta’ tipi speċifiċi 
ta’ interkonnessjoni u/jew aċċess, 
f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-suq tindika 
li n-nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva 
jfisser li l-operatur ikkonċernat jista’ jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, jew 
jikkumpressa l-prezzijiet, għad-detriment 
tal-utenti finali. Sabiex jiġu inkoraġġuti l-
investimenti magħmulin mill-operatur 
inklużi fin-netwerks tal-ġenerazzjoni li 
jmiss, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu kont tal-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu rata 
raġonevoli ta’ qligħ fuq il-kapital adegwat 
investit, b’kont meħud tar-riskji involuti u 
billi jkun hemm arranġamenti  għat-
tqassim adattat tar-riskju bejn l-investitur 
u dawk l-impriżi li jgawdu l-aċċess għall-
aċċess ġdid u msaħħaħ għall-
infrastrutturi, inklużi kuntratti ta’ qsim 
tar-riskju għal żmien twil. Il-prezzijiet ta’ 
aċċess għandhom ikunu flessibbli 
biżżejjed, meta wieħed iqis inter alia il-
livelli differenti ta’ kwalità tal-prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprevedi għodod  għall-NRAs biex jappoġġaw l-investiment f’netwerks ta’ aċċess 
ġdid u msaħħaħ fir-rigward tal-prezz u r-regolament ta’ aċċess. Il-qsim tar-riskju ġust u  l-
flessibilità fil-prezzijiet għall-prodotti differenti u l-livelli ta’ kwalità jistgħu jappoġġaw il-
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firxa ta’ netwerks ġodda waqt li tkun promossa l-kompetizzjoni. L-investitur tal-bidu u l-
operaturi li jassumu parti mir-riskju se jikkompetu biex jattiraw l-utenti aħħarin għas-servizzi 
tagħhom.

Emenda 153
Erika Mann

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. l-awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8, 
timponi obbligi rigward l-irkupru tal-
ispejjeż u l-kontrolli tal-prezzijiet, inklużi 
obbligi rigward l-orjentazzjoni tal-
prezzijiet rigward l-ispejjeż u l-obbligi li 
jikkonċernaw is-sistemi ta’ kontabilità tal-
ispejjeż, għall-forniment ta’ tipi speċifiċi 
ta’ interkonnessjoni u/jew aċċess, 
f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-suq tindika 
li n-nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva 
jfisser li l-operatur ikkonċernat jista’ jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, jew 
jikkumpressa l-prezzijiet, għad-detriment 
tal-utenti finali. Sabiex jiġu inkoraġġuti l-
investimenti magħmulin mill-operatur 
inklużi fin-netwerks tal-ġenerazzjoni li 
jmiss, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu kont tal-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu rata 
raġonevoli ta’ qligħ fuq il-kapital adegwat 
investit, b'kont meħud tar-riskji involuti.

1. l-awtorità regolatorja nazzjonali tista', 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8, 
timponi obbligi rigward l-irkupru tal-
ispejjeż u l-kontrolli tal-prezzijiet, inklużi 
obbligi rigward l-orjentazzjoni tal-
prezzijiet rigward l-ispejjeż u l-obbligi li 
jikkonċernaw is-sistemi ta’ kontabilità tal-
ispejjeż, għall-forniment ta’ tipi speċifiċi 
ta’ interkonnessjoni u/jew aċċess, 
f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-suq tindika 
li n-nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva 
jfisser li l-operatur ikkonċernat jista’ jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, jew 
jikkumpressa l-prezzijiet, għad-detriment 
tal-utenti finali. Sabiex jiġu inkoraġġuti l-
investimenti magħmulin mill-operatur 
inklużi fin-netwerks tal-ġenerazzjoni li 
jmiss, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu kont tal-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu rata 
raġonevoli ta’ qligħ fuq il-kapital adegwat 
investit, b’kont meħud tar-riskji involuti
billi jkun hemm arranġamenti għat-
tqassim adattat tar-riskju bejn l-investitur 
u dawk l-impriżi li jgawdu l-aċċess għall-
aċċess ġdid u msaħħaħ għall-
infrastrutturi, inklużi kuntratti ta’ qsim 
tar-riskju għal żmien twil. Il-prezzijiet ta’ 
aċċess għandhom ikunu flessibbli 
biżżejjed, meta wieħed iqis inter alia l-
livelli differenti ta’ kwalità tal-prodott.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tbassar għodod  għall-NRAs biex jappoġġaw l-investiment f’netwerks ta’ aċċess 
ġdid u msaħħaħ fir-rigward tal-prezz u r-regolament ta’ aċċess. Il-qsim tar-riskju ġust u  l-
flessibilità fil-prezzijiet għall-prodotti differenti u l-livelli ta’ kwalità jistgħu jappoġġaw il-
firxa ta’ netwerks ġodda waqt li tkun promossa l-kompetizzjoni. L-investitur tal-bidu u l-
operaturi li jassumu parti mir-riskju se jikkompetu biex jattiraw l-utenti aħħarin għas-servizzi 
tagħhom.

Emenda 154
Gunnar Hökmark

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. l-awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8, 
timponi obbligi rigward l-irkupru tal-
ispejjeż u l-kontrolli tal-prezzijiet, inklużi 
obbligi rigward l-orjentazzjoni tal-
prezzijiet rigward l-ispejjeż u l-obbligi li 
jikkonċernaw is-sistemi ta’ kontabilità tal-
ispejjeż, għall-forniment ta’ tipi speċifiċi 
ta’ interkonnessjoni u/jew aċċess, 
f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-suq tindika 
li n-nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva 
jfisser li l-operatur ikkonċernat jista’ jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, jew 
jikkumpressa l-prezzijiet, għad-detriment 
tal-utenti finali. Sabiex jiġu inkoraġġuti l-
investimenti magħmulin mill-operatur 
inklużi fin-netwerks tal-ġenerazzjoni li 
jmiss, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu kont tal-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu rata 
raġonevoli ta’ qligħ fuq il-kapital adegwat 
investit, b'kont meħud tar-riskji involuti.

1. l-awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8, 
timponi obbligi rigward l-irkupru tal-
ispejjeż u l-kontrolli tal-prezzijiet, inklużi 
obbligi rigward l-orjentazzjoni tal-
prezzijiet rigward l-ispejjeż u l-obbligi li 
jikkonċernaw is-sistemi ta’ kontabilità tal-
ispejjeż, għall-forniment ta’ tipi speċifiċi 
ta’ interkonnessjoni u/jew aċċess, 
f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-suq tindika 
li n-nuqqas ta' kompetizzjoni effettiva 
jfisser li l-operatur ikkonċernat jista' jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, jew 
jikkumpressa l-prezzijiet, għad-detriment 
tal-utenti finali. Sabiex jiġu inkoraġġuti l-
investimenti magħmulin mill-operatur 
inklużi fin-netwerks tal-ġenerazzjoni li 
jmiss, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu kont tal-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu rata 
raġonevoli ta’ qligħ fuq il-kapital adegwat 
investit, b’kont meħud tar-riskji speċifiċi 
għal proġett ġdid partikolari ta’ netwerk 
ta’ investiment waqt li jiżgura li l-
arranġamenti tal-prezzijiet ikunu 
kompatibbli ma’ kompetizzjoni protettiva 
u effettiva.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li tilħaq kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar is-
suġġett tal-aċċess għall-ġenerazzjoni li jmiss biex jinsab bilanċ bejn il-ħtieġa ta’ promozzjoni 
tal-investiment u l-kompetizzjoni.

Emenda 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. l-awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8, 
timponi obbligi rigward l-irkupru tal-
ispejjeż u l-kontrolli tal-prezzijiet, inklużi 
obbligi rigward l-orjentazzjoni tal-
prezzijiet rigward l-ispejjeż u l-obbligi li 
jikkonċernaw is-sistemi ta’ kontabilità tal-
ispejjeż, għall-forniment ta’ tipi speċifiċi 
ta’ interkonnessjoni u/jew aċċess, 
f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-suq tindika 
li n-nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva 
jfisser li l-operatur ikkonċernat jista' jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, jew 
jikkumpressa l-prezzijiet, għad-detriment 
tal-utenti finali. Sabiex jiġu inkoraġġuti l-
investimenti magħmulin mill-operatur 
inklużi fin-networks tal-ġenerazzjoni li 
jmiss, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali
għandhom jieħdu kont tal-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu rata 
raġonevoli ta’ qligħ fuq il-kapital adegwat 
investit, b’kont meħud tar-riskji.

1. l-awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8, 
timponi obbligi rigward l-irkupru tal-
ispejjeż u l-kontrolli tal-prezzijiet, inklużi 
obbligi rigward l-orjentazzjoni tal-
prezzijiet rigward l-ispejjeż u l-obbligi li 
jikkonċernaw is-sistemi ta’ kontabilità tal-
ispejjeż, għall-forniment ta’ tipi speċifiċi 
ta’ interkonnessjoni u/jew aċċess, 
f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-suq tindika 
li n-nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva 
jfisser li l-operatur ikkonċernat jista' jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, jew 
jikkumpressa l-prezzijiet, għad-detriment 
tal-utenti finali. Sabiex jiġu inkoraġġuti l-
investimenti magħmulin mill-operatur 
inklużi fin-networks tal-ġenerazzjoni li 
jmiss, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu kont tal-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu rata 
raġonevoli ta’ qligħ fuq il-kapital adegwat 
investit, b’kont meħud tar-riskji speċifiċi 
għal proġett ġdid partikolari ta’ netwerk 
ta’ investiment waqt li jiżgura li l-
arranġamenti tal-prezzijiet ikunu 
kompatibbli ma’ kompetizzjoni protettiva 
u effettiva.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li tilħaq kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar is-
suġġett tal-aċċess għall-ġenerazzjoni li jmiss biex jinsab bilanċ bejn il-ħtieġa ta’ promozzjoni 
tal-investiment u l-kompetizzjoni.

Emenda 156
Dominique Vlasto

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. L-awtorità regolatorja nazzjonali tista', 
skond id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8, 
timponi obbligi rigward l-irkupru tal-
ispejjeż u l-kontrolli tal-prezzijiet, inklużi 
obbligi rigward l-orjentazzjoni tal-
prezzijiet rigward l-ispejjeż u l-obbligi li 
jikkonċernaw is-sistemi ta' kontabilità tal-
ispejjeż, għall-forniment ta' tipi speċifiċi ta' 
interkonnessjoni u/jew aċċess, 
f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-suq tindika 
li n-nuqqas ta' kompetizzjoni effettiva 
jfisser li l-operatur ikkonċernat jista' jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, jew 
jikkumpressa l-prezzijiet, għad-detriment 
tal-utenti finali. Sabiex jiġu inkoraġġuti l-
investimenti magħmulin mill-operatur 
inklużi fin-networks tal-ġenerazzjoni li 
jmiss, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu kont tal-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu rata 
raġonevoli ta' qligħ fuq il-kapital adegwat 
investit, b'kont meħud tar-riskji involuti.

1. L-awtorità regolatorja nazzjonali tista', 
skond id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8, 
timponi obbligi rigward l-irkupru tal-
ispejjeż u l-kontrolli tal-prezzijiet, inklużi 
obbligi rigward l-orjentazzjoni tal-
prezzijiet rigward l-ispejjeż u l-obbligi li 
jikkonċernaw is-sistemi ta' kontabilità tal-
ispejjeż, għall-forniment ta' tipi speċifiċi ta' 
interkonnessjoni u/jew aċċess, 
f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-suq tindika 
li n-nuqqas ta' kompetizzjoni effettiva 
jfisser li l-operatur ikkonċernat jista' jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, jew 
jikkumpressa l-prezzijiet, għad-detriment 
tal-utenti finali. Sabiex jiġu inkoraġġuti l-
investimenti magħmulin mill-operatur 
inklużi fin-networks tal-ġenerazzjoni li 
jmiss, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali
għandhom jieħdu kont tal-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu rata 
raġonevoli ta' qligħ fuq il-kapital adegwat 
investit, b'kont meħud tar-riskji speċifiċi 
għal proġett ġdid partikolari ta’ netwerk 
ta’ investiment waqt li jiżgura li l-
arranġamenti ta’ prezzijiet ikunu 
kompatibbli ma’ kompetizzjoni protettiva 
u effikaċi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li tilħaq kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar is-
suġġett tal-aċċess għall-ġenerazzjoni li jmiss biex jinsab bilanċ bejn il-ħtieġa ta’ promozzjoni 
tal-investiment u l-kompetizzjoni.

Emenda 157
Erika Mann

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(aa) Għandu jiddaħħal paragrafu 4a:
"L-applikazzjoni ta’ eżamijiet tal-
pressjoni tal-marġini ma għandhomx 
jfixklu l-iżvilupp ta’ swieq u infrastrutturi 
ġodda. Għal dan l-għan jeħtieġ li l-NRAs 
jikkonsidraw il-kundizzjonijiet tal-
investiment ta’ infrastruttura u jqisu 
dawn il-kundizzjonijiet għal kuntratti li 
jaqsmu r-riskju għal żmien twil bħala 
referenza meta japplikaw l-eżami"

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Emenda tippreżenta kompromess ibbażat fuq it-test ta’ l-ewwel qari tal-paragrafu tal-
Parlament. L-eżamijiet tal-pressjoni tal-marġini għandhom japplikaw ukoll għal netwerks 
ġodda waqt li ma jfixklux l-arranġamenti ta’ aċċess u l-kapaċità li jiġu offruti prodotti 
attraenti.

Emenda 158
Gunnar Hökmark

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 a  – paragrafu 1



AM\775029MT.doc 43/51 PE421.390v01-00

MT

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Meta awtorità regolatorja nazzjonali 
tikkonkludi li l-obbligi adatti imposti skond 
l-Artikoli 9 sa 13 jkunu fallew biex 
tinkiseb kompetizzjoni effettiva u li hemm 
problemi ta' kompetizzjoni/fallimenti fis-
suq importanti u persistenti identifikati fir-
rigward tal-forniment bl-ingrossa ta' ċerti 
prodotti ta' aċċess, hija tista', bħala miżura 
eċċezzjonali, skond id-dispożizzjonijiet tat-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(3), 
timponi obbligu fuq impriżi integrati 
vertikalment li jqiegħdu l-attivitajiet 
relatati mal-provvista bl-ingrossa ta' dawn 
il-prodotti ta' aċċess f'entità ta' negozju li 
topera b'mod indipendenti.

1. Meta awtorità regolatorja nazzjonali 
tikkonkludi li l-obbligi adatti imposti skond 
l-Artikoli 9 sa 13 jkunu fallew biex 
tinkiseb kompetizzjoni effettiva u li hemm 
problemi ta' kompetizzjoni/fallimenti fis-
suq importanti u persistenti identifikati fir-
rigward ta' ċerti swieq għal prodotti ta' 
aċċess, hija tista', bħala miżura 
eċċezzjonali, skond id-dispożizzjonijiet tat-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(3), 
timponi obbligu fuq impriżi integrati 
vertikalment li jqiegħdu l-attivitajiet 
relatati mal-provvista bl-ingrossa ta' dawn 
il-prodotti ta' aċċess f'entità ta' negozju li 
topera b'mod indipendenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li ssib kompromess dwar separazzjoni funzjonali billi l-proċess ta’ tehid 
ta’ deċiżjonijiet ikun konform mal-proċedura tal-analiżi tas-suq imwettqa mir-regolaturi.

Emenda 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 a  – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Meta awtorità regolatorja nazzjonali 
tikkonkludi li l-obbligi adatti imposti skond 
l-Artikoli 9 sa 13 jkunu fallew biex 
tinkiseb kompetizzjoni effettiva u li hemm 
problemi ta' kompetizzjoni/fallimenti fis-
suq importanti u persistenti identifikati fir-
rigward tal-forniment bl-ingrossa ta' ċerti 
prodotti ta' aċċess, hija tista', bħala miżura 
eċċezzjonali, skond id-dispożizzjonijiet tat-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(3), 
timponi obbligu fuq impriżi integrati 

1. Meta awtorità regolatorja nazzjonali 
tikkonkludi li l-obbligi adatti imposti skond 
l-Artikoli 9 sa 13 jkunu fallew biex 
tinkiseb kompetizzjoni effettiva u li hemm 
problemi ta' kompetizzjoni/fallimenti fis-
suq importanti u persistenti identifikati fir-
rigward ta' ċerti swieq għal prodotti ta' 
aċċess, hija tista', bħala miżura 
eċċezzjonali, skond id-dispożizzjonijiet tat-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(3), 
timponi obbligu fuq impriżi integrati 
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vertikalment li jqiegħdu l-attivitajiet 
relatati mal-provvista bl-ingrossa ta' dawn 
il-prodotti ta' aċċess f'entità ta' negozju li 
topera b'mod indipendenti.

vertikalment li jqiegħdu l-attivitajiet 
relatati mal-provvista bl-ingrossa ta' dawn 
il-prodotti ta' aċċess f'entità ta' negozju li 
topera b'mod indipendenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li ssib kompromess dwar separazzjoni funzjonali billi l-proċess ta’ tehid 
ta’ deċiżjonijiet ikun konform mal-proċedura tal-analiżi tas-suq imwettqa mir-regolaturi.

Emenda 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 12 – punt e
Direttiva 2002/19/KE
Anness II – parti A – punt 1 – punt c (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(c) f’ċirkostanzi fejn l-aċċess diżassoċjat 
mhuwiex fattibbli teknikament jew 
ekonomikament, obbligi xierqa li 
jipprovdu funzjonalità ekwivalenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal parzjalment mill-ġdid l-Emenda tal-PE li tikkorispondi mal-premessa 
mressqa mill-Kunsill.

Emenda 161
Gunnar Hökmark

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 12 – punt e
Direttiva 2002/19/KE
Anness II – parti A – punt 1 – punt c (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(c) f’ċirkostanzi fejn l-aċċess diżassoċjat 
mhuwiex fattibbli teknikament jew 
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ekonomikament, obbligi xierqa li 
jipprovdu funzjonalità ekwivalenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal parzjalment mill-ġdid l-Emenda tal-PE li tikkorispondi mal-premessa 
mressqa mill-Kunsill.

Emenda 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 1
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. Id-definizzjoni li ġejja għandha 
tapplika wkoll:

2. Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw wkoll:

"awtorizzazzjoni ġenerali" tfisser il-qafas 
legali stabbilit mill-Istat Membru li jiżgura 
d-drittijiet biex ikunu provduti n-networks 
jew is-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika u jippreskrivi l-obbligi speċifiċi 
tas-settur li jistgħu japplikaw għat-tipi 
kollha, jew għal tipi speċifiċi, ta’ networks 
u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, 
skond din id-Direttiva.".

"awtorizzazzjoni ġenerali" tfisser il-qafas 
legali stabbilit mill-Istat Membru li jiżgura 
d-drittijiet biex ikunu provduti n-networks 
jew is-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika u jippreskrivi l-obbligi speċifiċi 
tas-settur li jistgħu japplikaw għat-tipi 
kollha, jew għal tipi speċifiċi, ta’ networks 
u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, 
skond din id-Direttiva."; 
"netwerk jew servizz pan-Ewropew ta’ 
komunikazzjoni elettronika bla fili
("wireless")" ifisser netwerk jew servizz 
ta’ komunikazzjoni elettronika bla fili
disponibbli fil-biċċa l-kbira tal-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tfittex li tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament billi tipprovdi 
definizzjoni ta’ servizzi pan-Ewropej li jistgħu jiddistingwu ruħhom minn dimensjoni sempliċi 
transkonfinali u tirrifletti d-dimensjoni pan-Ewropea.
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Emenda 163
Herbert Reul

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 1
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. Id-definizzjoni li ġejja għandha 
tapplika wkoll:

2. Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw wkoll:

"awtorizzazzjoni ġenerali" tfisser il-qafas 
legali stabbilit mill-Istat Membru li jiżgura 
d-drittijiet biex ikunu provduti n-networks 
jew is-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika u jippreskrivi l-obbligi speċifiċi 
tas-settur li jistgħu japplikaw għat-tipi 
kollha, jew għal tipi speċifiċi, ta’ networks 
u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, 
skond din id-Direttiva.".

"awtorizzazzjoni ġenerali" tfisser il-qafas 
legali stabbilit mill-Istat Membru li jiżgura 
d-drittijiet biex ikunu provduti n-networks 
jew is-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika u jippreskrivi l-obbligi speċifiċi 
tas-settur li jistgħu japplikaw għat-tipi 
kollha, jew għal tipi speċifiċi, ta’ networks 
u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, 
skond din id-Direttiva.";

"netwerk jew servizz pan-Ewropew ta’ 
komunikazzjoni elettronika bla fili
("wireless")" ifisser netwerk jew servizz 
ta’ komunikazzjoni elettronika bla fili
disponibbli fil-biċċa l-kbira tal-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tfittex li tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament billi tipprovdi 
definizzjoni ta’ servizzi pan-Ewropej li jistgħu jiddistingwu ruħhom minn dimensjoni sempliċi 
transkonfinali u tirrifletti d-dimensjoni pan-Ewropea.

Emenda 164
Herbert Reul

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6 a (ġdid)
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(3a) Għandu jiddaħħal Artikolu 6a:
“Artikolu 6a
Proċeduri ta’ armonizzazzjoni
1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
5(1) u(2) ta’ din id-Direttiva u Artikolu 9 
tad-Direttiva 2002/21/KE  (Direttiva 
Qafas), il-Kummissjoni tista’ tadotta dawn 
id-dispożizzjonijiet ta’ traspożizzjoni:
(a) biex jiġu identifikati l-meded ta' 
frekwenzi tar-radju, li l-użu tagħhom 
huwa soġġett għal awtorizzazzjoni 
ġenerali;
(b) biex jiġu armonizzati l-miżuri għall-
għoti ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali għal 
numri lill-impriżi li jipprovdu netwerks u 
servizzi pan-Ewropej ta’ komunikazzjoni 
elettronika;
(c) biex jiġu armonizzati il-kundizzjonijiet 
speċifikati f’Anness II relatati mal-għoti 
lill-impriżi li jipprovdu netwerks ta’ 
komunikazzjoni elettronika pan-Ewropea 
jew servizzi ta’ awtorizzazzjonijiet 
ġenerali. 
Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jikkompletawha, għandhom 
ikunu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 22(3) tad-Direttiva 2002/21/KE 
Direttiva Qafas).
2. Il-miżuri msemmija f’paragrafu 1 
jistgħu, fejn xieraq, jipprovdu possibilità 
lill-Istati Membri li jagħmlu talba 
raġonevoli għal eżenzjoni parzajali u/jew 
deroga temporanja minn dawn il-miżuri.
Il-Kummissjoni għandha tevalwa il-
ġustifikazzjoni għat-talba, wara li 
tikkonsidra s-sitwazzjoni speċifika tal-
Istat Membru, u tista’ tagħti eżenzjoni 
parzjali jew deroga temporanja jew it-
tnejn ladarba dan ma jbiddilx b’mod 
inġust id-dispożizzjonijiet ta’ 
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traspożizzjoni msemmija  f’paragrafu 1 
jew joħloq differenzi eċċessivi fis-
sitwazzjonijiet kompetittivi jew regolatorji 
bejn l-Istati Membri.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament. Il-proċedura ta’ 
komitoloġija għandha tkun ristretta għal meded ta' frekwenzi tar-radju, li l-użu tagħhom 
huwa soġġett għal awtorizzazzjoni ġenerali.

Emenda 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(4a) Għandu jiddaħħal Artikolu 6a:
“Artikolu 6a
Proċeduri ta' armonizzazzjoni 
1. Mingħajr preġudizzju għal Artikolu 
5(1) u(2) ta’ din id-Direttiva u Artikolu 9 
tad-Direttiva 2002/21/KE  (Direttiva 
Qafas), il-Kummissjoni tista’ tadotta dawn 
id-dispożizzjonijiet ta’ traspożizzjoni:
(a) biex jiġu identifikati l-meded ta' 
frekwenzi tar-radju, li l-użu tagħhom 
huwa soġġett għal awtorizzazzjoni 
ġenerali;
(b) biex jiġu armonizzati l-proċeduri 
għall-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali 
għal numri lill-impriżi li jipprovdu 
netwerks u servizzi pan-Ewropej ta’ 
komunikazzjoni elettronika;
(c) biex jiġu armonizzati il-kundizzjonijiet 
speċifikati fl- Anness II relatati mal-għoti 
lill-impriżi li jipprovdu netwerks ta’ 
komunikazzjoni elettronika pan-Ewropea 
jew servizzi ta’ awtorizzazzjonijiet 
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ġenerali.  
Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jikkompletawha, għandhom 
ikunu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 22(3) tad-Direttiva 2002/21/KE 
Direttiva Qafas).
2. Il-miżuri msemmija f’paragrafu 1 
jistgħu, fejn xieraq, jipprovdu possibilità 
lill-Istati Membri li jagħmlu talba 
raġonevoli għal eżenzjoni parzajali u/jew 
deroga temporanja minn dawn il-miżuri.
Il-Kummissjoni għandha tevalwa il-
ġustifikazzjoni għat-talba, wara li 
tikkonsidra s-sitwazzjoni speċifika tal-
Istat Membru, u tista’ tagħti eżenzjoni 
parzjali jew deroga temporanja jew it-
tnejn ladarba dan ma jbiddilx b’mod 
inġust id-dispożizzjonijiet ta’ 
traspożizzjoni msemmija  f’paragrafu 1 
jew joħloq differenzi eċċessivi fis-
sitwazzjonijiet kompetittivi jew regolatorji 
bejn l-Istati Membri.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament. Il-proċedura ta’ 
komitoloġija għandha tkun ristretta għal meded ta' frekwenzi tar-radju, li l-użu tagħhom 
huwa soġġett għal awtorizzazzjoni ġenerali.

Emenda 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness – punt 2 – punt h
Direttiva 2002/21/KE
Anness – parti A – punt 19

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

19. Obbligi ta' trasparenza għall-fornituri 
ta' servizzi ta' komunikazzjoni pubbliċi 
disponibbli għall-pubbliku sabiex tiġi 

19. Obbligi ta' trasparenza għall-fornituri 
ta' servizzi ta' komunikazzjoni pubbliċi 
disponibbli għall-pubbliku sabiex tiġi 
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żgurata konnettività end-to-end, 
f'konformità mal-għanijiet u l-prinċipji 
stabbiliti fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Qafas), żvelar 
rigward restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-
serviżżi u applikazzjonijiet u rigward 
politiki ta' ġestjoni tat-traffiku u, fejn 
meħtieġ u proporzjonat, aċċess minn 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għal 
informazzjoni bħal din meħtieġa biex jiġi 
vverifikat dan l-iżvelar.

żgurata konnettività end-to-end, li tinkludi 
aċċess mhux ristrett għall-kontenut u d-
distribuzzjoni tiegħu, servizzi u 
applikazzjonijiet, f'konformità mal-
għanijiet u l-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 
8 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Qafas), żvelar rigward restrizzjonijiet fuq l-
aċċess għas-serviżżi u applikazzjonijiet u 
rigward politiki ta' ġestjoni tat-traffiku u, 
fejn meħtieġ u proporzjonat, aċċess minn 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għal 
informazzjoni bħal din meħtieġa biex jiġi 
vverifikat dan l-iżvelar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju bażiku tal-konnetività end-to-end, li tinkludi li d-dritt tal-utenti aħħarin għal 
aċċess u distribuzzjoni tal-kontenut, servizzi u applikazzjonijiet fuq l-Internet skont l-għażla 
tagħhom ikun mħares 

Emenda 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness – punt 2 – punt h
Direttiva 2002/21/KE
Anness – parti A – punt 19

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

19. Obbligi ta' trasparenza għall-fornituri 
ta' servizzi ta' komunikazzjoni pubbliċi 
disponibbli għall-pubbliku sabiex tiġi 
żgurata konnettività end-to-end, 
f'konformità mal-għanijiet u l-prinċipji 
stabbiliti fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Qafas), żvelar 
rigward restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-
serviżżi u applikazzjonijiet u rigward 
politiki ta' ġestjoni tat-traffiku u, fejn 
meħtieġ u proporzjonat, aċċess minn 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għal 
informazzjoni bħal din meħtieġa biex jiġi 
vverifikat dan l-iżvelar.

19. Obbligi ta' trasparenza għall-fornituri 
ta' servizzi ta' komunikazzjoni pubbliċi 
disponibbli għall-pubbliku sabiex tiġi 
żgurata konnettività end-to-end, li tinkludi 
aċċess mhux ristrett għall-kontenut u d-
distribuzzjoni tiegħu, servizzi u 
applikazzjonijiet, f'konformità mal-
għanijiet u l-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 
8 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Qafas), żvelar rigward restrizzjonijiet fuq l-
aċċess għas-serviżżi u applikazzjonijiet u 
rigward politiki ta' ġestjoni tat-traffiku u, 
fejn meħtieġ u proporzjonat, aċċess minn 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għal 
informazzjoni bħal din meħtieġa biex jiġi 
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vverifikat dan l-iżvelar.

Or. en


