
PA\701168MT.doc PE398.695v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

2007/0174(COD)

20.12.2007

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
għażla u l-awtorizzazzjoni ta' sistemi li jipprovdu servizzi mobbli permezz tas-
satellita (MSS)
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Ruth Hieronymi,



PE398.695v01-00 2/10 PA\701168MT.doc

MT

PA_Legam



PA\701168MT.doc 3/10 PE398.695v01-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni dwar deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Parlament "dwar l-
għażla u l-awtorizzazzjoni ta' sistemi li jipprovdu servizzi mobbli permezz tas-satellita (MSS)  
huwa li jinħoloq mill-aktar fis possibbli suq intern komuni madwar l-UE għal servizzi bħal 
dawn.  Is-servizzi mobbli permezz tas-satellita għandhom jagħtu kontribut għar-realizzazzjoni 
ta' l-għanijiet ta' Liżbona u jippromwovu l-innovazjoni u l-flessibilità u b'dan il-mod itejbu l-
aċċess għall-broadband madwar l-UE kollha u l-għażla tas-servizzi għall-konsumaturi. 

Ir-rapporteur tappoġġja bħala prinċipju l-għan tal-proposta tal-Kummissjoni iżda tqis 
problematiku l-mument tal-proċedura peress li bis-servizzi mobbli permezz tas-satellita tiġi 
adottata regolazzjoni speċjali qabel ma ssir ir-reviżjoni tal-pakkett tat-telekommunkazzjoni u 
tal-politika dwar il-frekwenzi.  

Id-deċiżjoni dwar is-servizzi mobbli permezz tas-satellita għandha tiġi adottata bħala 
arranġament eċċezzjonali u m'għandhiex tikkostitwixxi preċedent. Din l-eċċezzjoni tista' tkun 
ġustifikata biss jekk tillimita ruħha għall-proċedura mibdija mill-Kummissjoni fir-rigward ta' 
l-operaturi ta' sistemi li jipprovdu servizzi mobbli permezz tas-satellita bl-objettiv li jkopru l-
broadband madwar l-Ewropa kollha. Id-deċiżjoni dwar l-allokazzjoni tal-frekwenzi għas-
servizzi individwali tibqa' fil-kompetenza ta' l-Istati Membri fuq il-bażi ta' kundizzjonijiet ta' 
qafas uniformi inkluża d-direttiva dwar is-servizzi tal-medja awdjoviżivi skond ir-regoli li sa 
issa huma fis-seħħ. Ir-rapporteur, barra minn hekk, fir-rigward ta' l-allokazzjoni tal-frekwenzi, 
tirreferi għall-importanza ta' diversi mudelli ta' liċenzjar għat-tipi differenti ta' servizzi mobbli 
u l-importanza tagħhom għad-diversità kulturali u għall-pluraliżmu tal-medja. Hija titlob 
għall-konformità mal-liġijiet nazzjonali dwar il-medja f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-
allokazzjoni ta' l-ispektrum għall-komponenti terrestri u li jsir rapport dwar aktar żvilupp ta' l-
MSS.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill- Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u 
l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 2

(2) Il-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni 
tiegħu Nru 2006/2212 "Lejn Politika 
Ewropea għall-Ispektrum tar-Radju" ta' l-14 
ta' Frar 2007, emfasizza l-importanza tal-
komunikazzjonijiet għar-reġjuni rurali u 

(2) Il-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni 
tiegħu Nru 2006/2212 "Lejn Politika 
Ewropea għall-Ispektrum tar-Radju" ta' l-14 
ta' Frar 2007, emfasizza l-importanza tal-
komunikazzjonijiet għar-reġjuni rurali u 
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anqas żviluppati, li għalihom, it-tixrid tal-
broadband, ta' komunikazzjonijiet mobbli fi 
frekwenzi baxxi u t-teknoloġiji wireless 
ġodda jistgħu joffru soluzzjonijiet effiċjenti 
biex tinkiseb il-kopertura universali tas-27 
Stati Membri ta' l-UE, bil-mira li jintlaħaq 
żvilupp sostenibbli fiż-żoni kollha. Il-
Parlament Ewropew innota wkoll li s-
sistemi ta' l-Istati Membri għall-
allokazzjoni u użu ta' l-ispektrum ivarjaw 
ħafna bejniethom u li dawn id-differenzi 
jirrappreżentaw ostakoli serji għall-kisba 
ta' suq waħdieni li jiffunzjona sew.

anqas żviluppati, li għalihom, it-tixrid tal-
broadband, ta' komunikazzjonijiet mobbli fi 
frekwenzi baxxi u t-teknoloġiji wireless 
ġodda jistgħu joffru soluzzjonijiet effiċjenti 
biex tinkiseb il-kopertura universali tas-27 
Stati Membri ta' l-UE, bil-mira li jintlaħaq 
żvilupp sostenibbli fiż-żoni kollha. Il-
Parlament Ewropew madankollu jirrifjuta 
mudell tas-suq unilaterali għall-
allokazzjoni ta' l-ispektrum, u jitlob għal 
sistema li tagħti l-possibilità għal mudelli 
differenti ta' liċenzjar.  

Emenda 2
Premessa 3a (ġdida)

(3a) Mill-perspettiva tar-regolazzjoni, id-
definizzjoni legali ta' MSS qabel ir-
reviżjoni tal-pakkett dwar it-
telekomunikazzjoni tirriżulta problematika 
u għalhekk għandha tiġi realizzata bħala 
regolazzjoni eċċezzjonali. 

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk qed jiġi regolat każ speċjali, qabel ma jiġu definiti l-kundizzjonijiet qafas permezz 
tar-reviżjoni tal-pakkett dwar it-telekomunikazzjoni. Dan l-ordni, mill-partikolari għall-
ġenerali, mill-perspettiva tar-regolazzjoni, huwa problematiku. 

Emenda 3
Premessa 5

(5) L-introduzzjoni ta' sistemi ġodda li 
jipprovdu servizzi mobbli permezz tas-
satellita (MSS) għandha tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp tas-suq intern u ttejjeb il-
kompetizzjoni billi żżid id-disponibbiltà tas-
servizzi pan-Ewropej u l-konnettività minn 
tarf sa ieħor kif ukoll billi tinkoraġġixxi 
investimenti li jrendu. Is-servizzi MSS 
jikkostitwixxu pjattaforma innovattiva u 
alternattiva għal diversi tipi ta' servizzi pan-
Ewropej ta' telekomunikazzjonijiet u ta' 
xandir/multicasting, ikun xi jkun il-lok ta' l-

(5) L-introduzzjoni ta' sistemi ġodda li 
jipprovdu servizzi mobbli permezz tas-
satellita (MSS) għandha tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp tas-suq intern u ttejjeb il-
kompetizzjoni billi żżid id-disponibbiltà tas-
servizzi pan-Ewropej u l-konnettività minn 
tarf sa ieħor kif ukoll billi tinkoraġġixxi 
investimenti li jrendu. Is-servizzi MSS 
jikkostitwixxu pjattaforma innovattiva u 
alternattiva għal diversi tipi ta' servizzi pan-
Ewropej ta' telekomunikazzjonijiet u ta' 
xandir/multicasting, ikun xi jkun il-lok ta' l-
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utenti finali, bħal aċċess veloċi għall-
internet/intranet, multimedja mobbli u
protezzjoni ċivili u għajnuna f'każijiet ta' 
diżastri. Partikolarment, dawn is-servizzi 
jistgħu jtejbu l-kopertura ta' żoni rurali fil-
Komunità, u b'hekk inaqqsu d-distakk 
diġitali (fis-sens ġeografiku), u fl-istess ħin 
jikkontribwixxu għall-kompetittività ta' l-
industriji Ewropej tat-teknoloġija ta' l-
informatika u komunikazzjoni, b'konsistenza 
ma' l-għanijiet ta' l-Istrateġija mġedda ta' 
Lisbona.

utenti finali, bħal aċċess veloċi għall-
internet/intranet, multimedja mobbli, għal 
servizzi tal-medja awdjoviżivi mobbli, għall-
protezzjoni ċivili u għajnuna f'każijiet ta' 
diżastri. Partikolarment, dawn is-servizzi 
jistgħu jtejbu l-kopertura ta' żoni rurali fil-
Komunità, u b'hekk inaqqsu d-distakk 
diġitali (fis-sens ġeografiku), isaħħu d-
diversità kulturali u l-pluraliżmu tal-medja 
bħala għanijiet importanti ta' l-UE, u fl-
istess ħin jikkontribwixxu għall-
kompetittività ta' l-industriji Ewropej tat-
teknoloġija ta' l-informatika u 
komunikazzjoni, b'konsistenza ma' l-
għanijiet ta' l-Istrateġija mġedda ta' Lisbona.

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi mobbli tat-televiżjoni u l-promozzjoni tad-diversità kulturali u tal-pluraliżmu tal-
medja jistgħu jagħtu kontribut importanti biex jintlaħqu l-għanijiet ta' Liżbona. Għal dan il-
għan, madankollu, huwa importanti li jinħolqu kundizzjonijiet ta' qafas, inkluża l-promozzjoni 
tagħhom fil-qasam ta' l-MSS.

Emenda 4
Premessa 5 b (ġdida)

Is-suċċess tas-servizzi mobbli permezz tas-
satellita u konsegwentement il-kontribut 
tagħhom biex jintlaħqu l-għanijiet ta' 
Liżbona jiddependu madankollu f'miżura 
wiesgħa minn kemm ikunu disponibbli  
offerti attraenti għall-pubbliku u l-varjetà 
tal-kontenut ta' l-offerti għat-trażmissjoni. 

Emenda 5
Premessa 8

(8) Il-ġestjoni teknika ta' l-ispektrum tar-
radju, kif organizzata bid-
Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 
dwar qafas regolatorju għall-politika dwar l-
ispettru (spektrum) tar-radju fil-Komunità 
Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-
Radju) b'mod ġenerali u bid-

(8) Biex tkun iggarantita l-konformità mal-
liġi ta' l-UE, huwa partikolarment 
indispensabbli li l-allokazzjoni ta' l-
ispektrum fis-settur tas-satelliti jsir b'mod 
konformi mal-prinċipji ġenerali ta' l-
immaniġġjar ta' l-ispektrum skond id-
Diretiva 2002/21/KE u tal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, anki jekk il-ġestjoni teknika ta' l-
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Deċiżjoni 2007/98/KE tal-Kummissjoni 
b'mod partikolari, ma tkoprix il-proċeduri 
għall-allokazzjoni ta' l-ispektrum u l-għoti ta' 
drittijiet għall-użu ta' frekwenzi tar-radju.

ispektrum tar-radju, kif organizzata bid-
Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 
dwar qafas regolatorju għall-politika dwar l-
ispettru (spektrum) tar-radju fil-Komunità 
Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-
Radju) b'mod ġenerali u bid-Deċiżjoni 
2007/98/KE tal-Kummissjoni b'mod 
partikolari, ma tkoprix il-proċeduri għall-
allokazzjoni ta' l-ispektrum u l-għoti ta' 
drittijiet għall-użu ta' frekwenzi tar-radju.

Emenda 6
Premessa 11

(11) Sabiex iżommu lill-Istati Membri milli 
jieħdu deċiżjonijiet li jistgħu jwasslu għat-
tifrik tas-suq intern u jimminaw l-għanijiet 
indikati fl-Artikolu tad-Direttiva Qafas, il-
kriterji ta' l-għażla għal sistemi mobbli 
permezz tas-satellita għandhom jiġu 
armonizzati biex il-proċess ta' l-għażla 
jwassal għad-disponibbiltà ta' l-istess sett ta' 
servizzi mobbli permezz tas-satellita 
madwar l-Ewropa kollha. L-investiment 
qawwi u bil-quddiem meħtieġ għall-iżvilupp 
tas-sistemi mobbli permezz tas-satellita u r-
riskji teknoloġiċi u finanzjari kbar assoċjati 
jeħtieġu ekonomija ta' skala għal sistemi ta' 
dan it-tip fil-forma ta' kopertura geografika 
mifruxa pan-Ewropea, biex b'hekk jibqgħu 
ekonomikament vijabbli.

(11) Sabiex iżommu lill-Istati Membri milli 
jieħdu deċiżjonijiet li jistgħu jwasslu għat-
tifrik tas-suq intern ta' l-MSS u jimminaw l-
għanijiet indikati fl-Artikolu 8 tad-Direttiva
Qafas, il-Kunsill u l-Parlament jikkonċedu 
b'mod strettament eċċezzjonali, li l-kriterji 
ta' l-għażla għal sistemi mobbli permezz tas-
satellita jiġu armonizzati biex il-proċess ta' l-
għażla jwassal għad-disponibbiltà ta' l-istess 
sett ta' servizzi mobbli permezz tas-satellita 
madwar l-Ewropa kollha. L-investiment 
qawwi u bil-quddiem meħtieġ għall-iżvilupp 
tas-sistemi mobbli permezz tas-satellita u r-
riskji teknoloġiċi u finanzjari kbar assoċjati 
jeħtieġu ekonomija ta' skala għal sistemi ta' 
dan it-tip fil-forma ta' kopertura geografika 
mifruxa pan-Ewropea, biex b'hekk jibqgħu 
ekonomikament vijabbli.

Emenda 7
Premessa 12 

(12) Barra minn hekk, biex tirnexxi, it-
tnedija ta' dawn is-servizzi teħtieġ il-
koordinazzjoni ta' l-azzjoni regolatorja mill-
Istati Membri. Id-differenzi bejn il-proċeduri 
ta' għażla nazzjonali xorta jistgħu joħolqu t-
tifrik tas-suq intern minħabba l-
implimentazzjoni diverġenti tal-kriterji ta' l-
għażla, fosthom minħabba l-importanza li 

(12) Barra minn hekk, biex tirnexxi, it-
tnedija ta' dawn is-servizzi teħtieġ il-
koordinazzjoni ta' l-azzjoni regolatorja mill-
Istati Membri. Id-differenzi bejn il-proċeduri 
ta' għażla nazzjonali xorta jistgħu joħolqu t-
tifrik tas-suq intern minħabba l-
implimentazzjoni diverġenti tal-kriterji ta' l-
għażla, fosthom minħabba l-importanza li 
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jingħataw kriterji differenti, jew minħabba l-
limiti ta' żmien differenti tal-proċeduri ta' l-
għażla. Dan iwassal għal tilqita ta' applikanti 
differenti li jkun irnexxilhom jiksbu l-
awtorizzazzjoni, iżda dan imur kontra n-
natura pan-Ewropea ta' dawn is-servizzi 
mobbli permezz tas-satellita. L-għażla ta' 
operaturi ta' sistemi mobbli differenti minn 
diversi Stati Membri tista' tirriżulta 
f'sitwazzjonijiet kumplessi ta' interferenzi li 
jagħmlu l-ħsara jew saħansitra tista' tfisser li 
operatur li jkun ġie magħżul ma jitħalliex 
jipprovdi servizz pan-Ewropew, per 
eżempju, meta frekwenzi differenti tar-radju 
jkunu allokati lill-operatur fi Stati Membri 
differenti. Għaldaqstant, l-armonizzazzjoni 
tal-kriterji ta' l-għażla għandha tkun 
ikkompletata bit-twaqqif ta' mekkaniżmu 
komuni ta' l-għażla li jwassal għal għażla 
kkoordinata għall-Istati Membri kollha.

jingħataw kriterji differenti, jew minħabba l-
limiti ta' żmien differenti tal-proċeduri ta' l-
għażla. Dan iwassal għal tilqita ta' applikanti 
differenti li jkun irnexxilhom jiksbu l-
awtorizzazzjoni, iżda dan imur kontra n-
natura pan-Ewropea ta' dawn is-servizzi 
mobbli permezz tas-satellita. L-għażla ta' 
operaturi ta' sistemi mobbli differenti minn 
diversi Stati Membri tista' tirriżulta 
f'sitwazzjonijiet kumplessi ta' interferenzi li 
jagħmlu l-ħsara jew saħansitra tista' tfisser li 
operatur li jkun ġie magħżul ma jitħalliex 
jipprovdi servizz pan-Ewropew, per 
eżempju, meta frekwenzi differenti tar-radju 
jkunu allokati lill-operatur fi Stati Membri 
differenti. Għaldaqstant, l-armonizzazzjoni 
tal-kriterji ta' l-għażla għandha tkun 
ikkompletata bit-twaqqif ta' mekkaniżmu 
komuni ta' l-għażla li jwassal għal għażla 
kkoordinata għall-Istati Membri kollha, 
mingħajr ma dawn il-proċeduri jinkludu l-
allokazzjoni ta' l-ispektrum u l-għoti ta' 
drittijiet għall-użu ta' frekwenzi tar-radju.

Ġustifikazzjoni

Huwa evidenti li definizzjoni legali mill-partikolari għall-ġenerali, mill-perspettiva 
regolatorja, hija problematika.

Emenda 8
Artikolu 1, paragrafu 1

1. L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinħoloq proċedura Komunitarja għall-
għażla komuni ta' l-operaturi ta' sistemi 
mobbli permezz tas-satellita kif ukoll li 
jistipula dispożizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni kkoordinata mill-Istati 
Membri ta' l-operaturi magħżula biex jużaw 
l-ispektrum tar-radju għat-tħaddim ta' 
sistemi mobbli permezz tas-satellita, sabiex 
jitħaffef l-iżvilupp ta' suq intern kompetittiv 
għas-servizzi mobbli permezz tas-satellita 
fil-Komunità.

1. L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinħoloq proċedura Komunitarja 
esklużivament għall-għażla komuni ta' l-
operaturi ta' sistemi mobbli permezz tas-
satellita kif ukoll li jistipula dispożizzjonijiet 
għall-awtorizzazzjoni kkoordinata mill-Istati 
Membri ta' l-operaturi magħżula biex jużaw 
l-ispektrum tar-radju għat-tħaddim ta' 
sistemi mobbli permezz tas-satellita, sabiex 
jitħaffef l-iżvilupp ta' suq intern kompetittiv 
għas-servizzi mobbli permezz tas-satellita 
fil-Komunità.
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Ġustifikazzjoni

Huwa ta' importanza kbira li jiġi nnutat hawnhekk li din hija regolazzjoni eċċezzjonali li ma 
toħloqx preċedent. 

Emenda 9
Artikolu 1, paragrafu 5

5. Din id-Deċiżjoni tgħodd għall-medda ta' 
frekwenza ta' 2 GHz, li għall-
komunikazzjonijiet mid-dinja lejn l-ispazju
tikkonsisti mill-ispektrum tar-radju 1980-
2010 MHz, u 2170-2200 MHz għall-
komunikazzjonijiet mill-ispazju lejn id-
dinja, b'konformità mad-
Deċiżjoni 2007/98/KE.

5. Din id-Deċiżjoni tgħodd għall-medda ta' 
frekwenza ta' 2 GHz, li għall-
komunikazzjonijiet mid-dinja lejn l-ispazju 
tikkonsisti mill-ispektrum tar-radju 1980-
2010 MHz, u 2170-2200 MHz għall-
komunikazzjonijiet mill-ispazju lejn id-
dinja, b'konformità mad-
Deċiżjoni 2007/98/KE, filwaqt li jiġu 
rispettati d-dispożizzjonijiet dwar l-
allokazzjoni ta' l-ispektrum skond id-
Direttiva 2002/21/KE u b'mod partikolari l-
Artikolu 9 ta' din id-direttiva.

Ġustifikazzjoni

Huwa indispensabbli li l-proċeduri ġodda ta' l-allokazzjoni ta' l-ispektrum fil-qasam tas-
satelliti ma jitwettqux qabel ma jkunu ttieħdu d-deċiżjonijiet politiċi dwar ir-regolazzjoni tal-
prinċipji ta' qafas għall-kategoriji individwali tas-servizzi ta' komunikazzjoni elettroniċi.  Fi 
kwalunkwe każ, għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ġodda. 

Emenda 10
Artikolu 2, paragrafu 1 

1. Għall-fini ta' din id-Deċiżjoni, id-
definizzjonijiet stipulati fid-
Direttiva 2002/21/KE u fid-
Direttiva 2002/20/KE huma validi.

1. Għall-fini ta' din id-Deċiżjoni, id-
definizzjonijiet stipulati fid-
Direttiva 2002/21/KE, fid-
Direttiva 2002/20/KE u fid-Direttiva 
2007/65/KE (Direttiva dwar is-servizzi 
awdjoviżivi tal-medja) huma validi.

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta' kontenut huma regolati mid-Direttiva dwar is-servizzi awdjoviżivi tal-medja u 
jikkostitwixxu parti importanti mis-servizzi trażmessi permezz ta' l-MSS. 

Emenda 11
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Artikolu 3, paragrafu 2

2. Il-proċedura għandha timmira li ddaħħal 
l-użu tal-medda ta' frekwenza ta' 2 GHz 
mingħajr dewmien żejjed filwaqt li 
tippermetti li l-applikanti jkollhom 
opportunità ġusta u bla diskriminazzjoni 
biex jipparteċipaw fil-proċedura ta' għażla 
komparattiva.

2. Il-proċedura għandha timmira 
esklużivament li ddaħħal l-użu tal-medda ta'
frekwenza ta' 2 GHz għall-MSS mingħajr 
dewmien żejjed filwaqt li tippermetti li l-
applikanti jkollhom opportunità ġusta u bla 
diskriminazzjoni biex jipparteċipaw fil-
proċedura ta' għażla komparattiva.

Emenda 12
Artikolu 6, paragrafu 1

1. Jekk id-domanda totali għall-ispektrum 
tar-radju mitlub mill-applikanti eliġibbli 
indikat fl-ewwel fażi ta' l-għażla tkun akbar 
mill-ammont ta' spektrum tar-radju 
disponibbli, kif identifikat mill-
Artikolu 3(3), il-Kummissjoni għandha 
tagħżel l-applikanti eliġibbli skond dawn il-
kriterji:

1. Jekk id-domanda totali għall-ispektrum 
tar-radju mitlub mill-applikanti eliġibbli 
indikat fl-ewwel fażi ta' l-għażla tkun akbar 
mill-ammont ta' spektrum tar-radju 
disponibbli, kif identifikat mill-
Artikolu 3(3), il-Kummissjoni għandha 
tagħżel l-applikanti eliġibbli skond dawn il-
kriterji bil-prijoritajiet li ġejjin:

a) il-vantaġġi li joffru għall-kompetittività u 
l-benefiċċji għall-konsumaturi;

a) il-vantaġġi li joffru għall-kompetittività u 
l-benefiċċji għall-konsumaturi billi tkun 
koperta ġeografikament l-Ewropa kollha;

b) l-effiċjenza ta' l-ispektrum;
c) il-kopertura ġeografika pan-Ewropea;
d) l-għanijiet tal-politika pubblika.

aa) l-għanijiet tal-politika;
ab) l-effiċjenza ta' l-ispektrum;

Emenda 13
Artikolu 8, paragrafu -1 (ġdid)
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-1. Biex tkun iggarantita l-konformità mal-
liġi ta' l-UE, l-allokazzjoni ta' l-ispektrum 
tal-frekwenzi għall-komponenti terrestri 
għandha ssir b'koordinazzjoni ma' l-
istituzzjonijiet nazzjonali resposabbli għal-
liġi tal-medja.

Ġustifikazzjoni

Il-kompetenza għall-allokazzjoni ta' l-ispektrum bħala prinċipju hija f'idejn l-Istati Membri. 

Emenda 14
Artikolu 9 paragrafu 3 a (ġdid)

3a. L-aktar tard sa sena wara d-dħul fis-
seħħ tad-deċiżjoni u sussegwentement kull 
tliet snin, il-Kummissjoni għandha tgħaddi 
rapport lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
dwar l-offerti effettivi ta' l-MSS fl-Istati 
Membri.
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