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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur għal opinjoni jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni 
COM(2007)0698 li temenda d-direttivi eżistenti dwar is-servizz universali (USD) u d-drittijiet 
taċ-ċittadini (CRD), fil-kuntest tar-reviżjoni tal-qafas ta’ l-UE tan-netwerks u s-servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettroniċi.

Soċjetà ta’ l-informatika reali għandha tippermetti lill-kulħadd biex ikun parteċipant, permezz 
ta’ aċċess għat-teknoloġija u l-għarfien b’libertà ta’ l-għażla. Il-bidu ta’ soċjetà ta’ l-
informatika jġib miegħu responsabilitajiet ġodda għal dawk li jipprovdu informazzjoni u 
komunikazzjoni u qed joħloq modi ġodda għaċ-ċittadini, b'mod partikolari għall-gruppi tal-
popolazzjoni li huma vulnerabbli ( l-anzjani, il-persuni b’diżabilità, dawk li jgħixu weħidhom 
jew li għandhom diffikultajiet soċjali, eċċ) biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom, li 
jippermettulhom biex jibbenefikaw b’mod sħiħ mit-tixrid ta’ ICT ġdid. Għalhekk, l-Istati 
Membri, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, għandhom jgħinu biex ikun żgurat li t-teknoloġija hija 
iktar aċċessibbli għaċ-ċittadini u li tilħaq id-domanda tas-soċjetà.

Il-proposta tal-Kummissjoni għanda l-għan li (i) issaħħaħ u ttejjeb il-ħarsien tal-konsumatur u 
tad-drittijiet ta’ l-utenti fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika; u li (ii) isaħħaħ il-
protezzjoni tal-privatezza ta’ l-individwu u d-dejta personali fis-settur tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Ir-rapporteur għal opinjoni huwa tal-fehma li permezz ta’ dawn il-miżuri, il-
kunfidenza tal-konsumaturi u ta’ l-utenti fis-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika se jkunu 
msaħħa iktar; dan se jirriżulta fl-isfruttar aħjar ta’ dawn is-servizzi u għalhekk se 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp kullimkien ta’ soċjetà ta’ l-informatika.   Sabiex dawn l-
objettivi jinkisbu aħjar, ir-rapporteur għal opinjoni qed jipproponi li tiġi emendata l-proposta 
tal-Kummissjoni b’mod partikolari skond kif ġej.

 Obbligi ta’ ridiffużjoni (must-carry obbligations): Fl-isfond ta’ pjattaformi u 
servizzi ġodda, u sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jiżguraw aċċess għal min ikun 
qed isegwi u jisma' servizzi lineari u mhux lineari fejn hu xieraq, l-iskop ta’ l-obbligi 
ta’ ridiffużjoni għandu jkun estiż għas-servizzi tal-midja awdjoviżivi.  Servizzi 
mmirati għall-gruppi speċifiċi (sottotitoli), kif ukoll servizzi kumplimentari mmirati 
għal pubbliku ġenerali (radiotext, teletext, informazzjoni dwar programm) ma 
għandhomx ikunu esklużi mill-istejtus ta’ obbligi ta’ ridiffużjoni. (Premessa 24; Art 1 
– punt 19 li jemenda Art 31 – para 1, subpara 1 ta’ l-USD)

 It-twassil ta’ l-għażla u l-objettivi tas-servizzi universali; l-iżvilupp tal-
kompetizzjoni: L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jidentifikaw u japplikaw 
kundizzjonijiet lill-fornituri tas-servizz universali fuq livell ‘wholesale’ fiċ-ċirkustanzi 
meta l-kompetizzjoni twassal l-għażla u tikseb l-objettivi tas-servizz universali fuq il-
livell 'retail’. (Art 1 – punt (5 a) ġdid li jemenda l-Art 8 – para 1 ta’ l-USD; Art 1 –
punt (7) li jemenda l-Art 9 – para 4 ta’ l-USD) Barra minn hekk, ir-regolaturi 
għandhom ikunu jistgħu jevitaw attivitajiet li jxekklu d-dħul u li jdewmu l-iżvilupp ta’ 
kompetizzjoni matul il-perjodu interim filwaqt li s-soluzzjonijiet ‘wholesale’ għadhom 
qed ikunu effettivi. (Art 1 – punt (10) – sotto-punt (a a ) (ġdid) li jinkludi Art 17 –
para 1 a (ġdid) fil-USD)

 Informazzjoni ċara lill-konsumaturi dwar il-limitazzjonijiet li jikkonċernaw l-
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użu ta’ servizzi, applikazzjonijiet, apparat: Il-konsumaturi għandhom ikunu 
infurmati b’mod ċar dwar kwalunkwe limitazzjoni imposta kemm mill-fornitur tas-
servizz jew minn parti terza rigward l-aċċess/użu ta’ kwalunkwe servizz, kontenut jew 
applikazzjoni u kemm mil-limitazzjonijiet ta’ l-apparat tagħhom (telefon li ma 
jaħdimx b’Sim card ta’operaturi oħra, eċċ). Hija ta’ importanza partikolari f’każ ta’ 
offerti speċjali u proposti, meta l-prezz attraenti ħafna drabi hu suġġett għal ċertu 
kundizzjonijiet u restrizzjonijiet. (Art – punt 12 li jemenda Art 20 – paragrafu 2 –
punt (b) ta’ l-USD; Art 1 – punt 12 li jemenda Art 20 – para 5 ta’ l-USD)

 Trasparenza dwar informazzjoni dwar tariffi: Il-Konsumaturi għandhom ikunu 
infurmati dwar il-prezzijiet/tariffi appikabbli. Dan hu partikolarment importanti f’każ 
ta’ offerti speċjali, proposti, offerti b’rata fissa eċċ., meta ħafna drabi huwa diffiċli 
għall-konsumatur li jissepara l-prezz ta’ kull servizz. (Art 1 – punt 12 li jemenda Art 
21 – para 4 ta’ l-USD)

 Aċċess ekwivalenti għall-konsumaturi b’diżabilità: Dispożizzjonijiet ġodda mill-
Kummissjoni favur l-utenti tas-servizzi li jsofru minn diżabilità huma milqugħa. 
Madanakollu, l-obbligi li wieħed jipprovdi informazzjoni dwar aċċess ekwivalenti 
għall-utenti tas-servizzi li jsofru minn diżabilità hemm bżonn li jissaħħu iktar. (Art 1 –
punt 13 – sotto-punt (a)  li jemenda Art 22 – para 1 ta’ l-USD)

 Newtralità netta: Il-prinċipju ta’ newtralità netta jirreferi għan-netwerk ‘broadband’ 
ħieles minn restrizzjonijiet fuq it-tipi ta’ tagħmir li jistgħu jkunu relatati, fuq il-modi 
ta’ komunikazzjoni permessi li ma jillimitawx il-kontenut, is-siti jew il-pjattaformi u 
fejn il-komunikazzjoni mhix iddegradata mingħajr raġuni minn sorsi oħra ta’ 
komunikazzjoni. Il-prinċipju ta’ newtralità netta għandu jkun enfasizzat b’mod 
ulterjuri fil-proposta. (Art 1 – punt 13 – sotto-punt (b)  li jemenda Art 22 – para 3 ta’ 
l-USD)

 Aċċess għal servizzi ta’ emerġenza: L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-aċċess 
għal servizzi ta’ emerġenza jkun provdut b’mod sħiħ fit-territorju kollu tagħhom, 
inkluż fiż-żoni remoti u periferali. (Art 1 – punt 14 li jemenda Art 23 ta’ l-USD)

 Il-portabilità tan-numri: Il-portabilità tan-numri fl-iqsar żmien possibbli huwa 
tabilħaqq mixtieq; madanakollu, limitu ta’ żmien ta’ ġurnata tax-xogħol waħda diffiċli 
li jintlaħaq. L-emenda relevanti għalhekk tissuġġerixxi żmien ta’ massimu tlett ijiem 
sabiex l-operaturi jinqalbu. (Art 1 – punt 18 li jemenda Art 30 – para 4 ta’ l-USD)

 Ksur tas-sigurtà, telfien tad-dejta personali: Li wieħed jinforma lill-abbonati kollha 
dwar kull ksur jista’ joħloq konfużjoni mhux meħtieġa għall-konsumaturi. L-
Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali għandhom jiddeċiedu jekk ir-riskju tas-sigurtà u l-
konsegwenzi potenzjali tiegħu humiex tant serji li hemm bżonn ta’ azzjonijiet 
preventivi u li jiġu infurmati l-abbonati jew il-pubbliku ġenerali. Qed jiġi propost 
ukoll mekkaniżmu ta’ koperazzjoni u obbligazzjoni ta’ rappurtaġġ. (Art 2 – punt 3 –
sotto-punt (b)  li jemenda Art 4 – para 3 ta’ l-USD)

 Komunikazzjoni mhux mitluba: L-iskop ta’ miżuri ta’ komunikazzjoni mhux 
mitluba għandi jitwessa’ u għandhom ikunu inklużi wkoll messaġġi testwali mhux 
mitluba (SMS). (Art 2 – punt 4 a (ġdid) li jemenda Art 13 – para 1 tas-CRD);
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 'Emendi tekniċi’: (i) Proċedura ta’ komitoloġija: Fil-każ ta’ urġenza, il-Parlament 
Ewropew għandu jkollu l-possibilità li jistudja l-abbozz ta’ miżura ta’ 
implimentazzjoni; Madanakollu, l-koperazzjoni ta’ l-istituzzjonijiet hija neċessarja 
biex il-miżura ta’ implimentazzjoni tkun adottata malajr kemm jista’ jkun. Għalhekk 
qed jiġi propost li titħassar ir-referenza għall-proċedura ta' urġenza, filwaqt li emenda 
għall-premessa ssaħħaħ l-obbligazzjoni ta’ l-istituzzjonijiet biex jikkooperaw.  
(Premessa 39; Art 1 – punt 12 li jemenda Art 21 – para 6 ta’ l-USD) Art 1 – punt 13 
– sotto-punt (b) li jinkludi Art 22 – para 3 fil-USD; Art 1 – punt 16 li jemenda Art 
26 – para 7 ta’ l-USD; Art 1 – punt 16 li jemenda Art 28 – para 2 ta’ l-USD; Art 1 –
punt 20 li jemenda Art 33 – para 4 ta’ l-USD; Art 2 – punt 3 – sotto-punt (b) li 
jinkludi Art 4 – para 4 fis-CRD; Art 2 – punt 7 li jemenda Art 33 – para 4 tas-CRD) 
(ii) EECMA: Id-deċiżjoni dwar it-twaqqif ta’ Awtorità Ewropea għas-Suq tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi hija suġġetta għal proċedura leġiżlattiva oħra; Għal 
raġunijiet ta’ koerenza, ir-rapporteur għal opinjoni qed jissuġġerixxi li jitħassru r-
referenzi kollha għall-EECMA f’din il-proposta. (Paragrafi bħal kif jidhru hawn fuq 
dwar il-proċedura ta’ urġenza).

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-Kumitat responsabbli, biex jinkludi l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21)Il-pajjiżi li ġew assenjati l-kodiċi 
internazzjonali “3883” mill-Unjoni 
Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjonijiet iddelegaw ir-
responsabbiltà amministrattiva għall-
Ispazju Ewropew tan-Numerazzjoni 
Telefonika (ETNS) lill-kumitat tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi (ECC) tal-
Konferenza Ewropea ta’ l-
Amministrazzjonijiet Postali u tat-
Telekomunikazzjonijiet (CEPT). L-
iżviluppi teknologiċi u tas-suq juru li l-
ETNS joffri opportunità lis-servizzi pan-
Ewropej biex jiżviluppaw, imma 
attwalment dan mhux jitħalla jirrealizza l-
potenzjal tiegħu minħabba rekwiżiti 

imħassra
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proċedurali burokratiċi żżejjed u nuqqas 
ta’ koordinazzjoni bejn l-
amministrazzjonijiet nazzjonali. Sabiex 
jintrifed l-iżvilupp ta’ l-ETNS, l-
amministrazzjoni tiegħu (li tinkludi l-
assenjazzjoni, is-sorveljar u l-iżvilupp) 
għandha tiġi ttrasferita lill-Awtorità tas-
Suq Ewropew tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru …/… tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ […], minn hawn ’il quddiem 
imsejħa “l-Awtorità”. L-Awtorità 
għandha tiżgura l-koordinazzjoni ma’ 
dawk il-pajjiżi li jaqsmu l-kodici “3883” 
imma li mhumiex Stati Membri f’isem l-
Istati Membri li lilhom ġie assenjat il-
kodiċi “3883”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba d-domanda baxx għal din il-firxa ta’ l-innumerar, ma huma meħtieġa l-ebda 
dispożizzjonijiet dwar l-immaniġġjar ta’ l-ETNS fuq livell Ewropew.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Xandira televiżiva hija servizz 
awdjoviżiv tal-midja kif definit fid-
Direttiva dwar is-Servizzi Awdjoviżivi tal-
Midja tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-data [….]  2007, li hija 
provduta minn fornitur ta’ servizz tal-
midja sabiex ikun imxandar ma’ 
programmi oħra fuq il-bażi ta’ skeda ta’ 
programmi; fornitur ta’ servizz tal-midja 
jista’ jipprovdi għadd ta’ skedi ta’ 
programmi awdjo jew awdjoviżivi 
(kanali). Jistgħu jiġu applikati “obbligi ta’ 
ridiffużjoni” legali, imma għal kanali tax-

(24) Jistgħu jiġu applikati “obbligi ta’ 
ridiffużjoni” legali, għal servizzi tar-radju, 
servizzi tal-midja awdjoviżivi kif definiti 
fid-Direttiva 89/552/KE tat-3 ta’ Ottubru 
1989 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta’ ċertu 
dispożizzjonijiet stabbiliti permezz ta’ liġi, 
regolament jew azzjoni amministrattiva fl-
Istati Membri dwar il-provvediment ta' 
servizzi tal-midja (Direttiva dwar is-
Servizzi Awdjoviżivi tal-Midja)1, u servizzi 
kumplimentari minn fornitur ta’ servizz tal-
midja speċifikat. L-Istati Membri 
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xandir speċifikati biss ipprovduti minn 
fornitur ta’ servizz tal-midja speċifikat. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
ġustifikazzjoni ċara għall “obbligi ta’ 
ridiffużjoni” fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom biex jiżguraw li dawn l-obbligi 
huma trasparenti, proporzjonati u definiti 
kif xieraq. F’dan ir-rigward, l-“obbligi ta’ 
ridiffużjoni” għandhom jitfasslu b’mod li 
jiġu pprovduti inċentivi suffiċjenti għal 
investiment effiċjenti fl-infrastruttura. L-
“obbligi ta’ ridiffużjoni” għandhom ikunu 
eżaminati perjodikament sabiex jinżammu 
aġġornati ma’ l-evoluzzjoni teknoloġika u 
tas-suq biex jiġi żgurat li jkomplu jkunu 
proporzjonati għall-għanijiet li jridu 
jinkisbu. Meta titqies il-bidla mghħaġġla 
fil-kundizzjonijiet tat-teknoloġija u s-suq, 
ikun meħtieġ li dan l-eżaminar komprensiv 
jitwettaq mill-inqas darba kull tliet snin u 
tkun meħtieġa wkoll konsultazzjoni 
pubblika mal-partijiet kollha interessati. 
Kanal tax-xandir, wieħed jew aktar, 
jistgħu jiġu kkomplimentati minn servizzi 
li jgħinu biex tittejjeb l-aċċessibbiltà għall-
utenti b’diżabbiltà, dawn is-servizzi jkunu 
jinkludu servizz ta’ test bil-vidjow, servizz 
ta’ sottotitli, deskrizzjoni awdjo jew lingwa 
tas-sinjali.

għandhom jipprovdu ġustifikazzjoni ċara 
għall-“obbligi ta’ ridiffużjoni” biex 
jiżguraw li dawn l-obbligi huma 
trasparenti, proporzjonati u definiti kif 
xieraq. F’dan ir-rigward, l-“obbligi ta’ 
ridiffużjoni” għandhom jitfasslu b’mod li 
jiġu pprovduti inċentivi suffiċjenti għal 
investiment effiċjenti fl-infrastruttura. L-
“obbligi ta’ ridiffużjoni” għandhom ikunu 
eżaminati perjodikament sabiex jinżammu 
aġġornati ma’ l-evoluzzjoni teknoloġika u 
tas-suq biex jiġi żgurat li jkomplu jkunu 
proporzjonati għall-għanijiet li jridu 
jinkisbu. Meta titqies il-bidla mgħaġġla fil-
kundizzjonijiet tat-teknologija u s-suq, ikun 
meħtieġ li dan l-eżaminar komprensiv 
jitwettaq mill-inqas darba kull tliet snin u 
tkun meħtieġa wkoll konsultazzjoni 
pubblika mal-partijiet kollha interessati. 
Servizzi kumplimentari jinkludu, iżda 
mhumiex limitati għal servizzi li jgħinu 
biex tittejjeb l-aċċessibbiltà għall-utenti 
b’diżabbiltà, dawn is-servizzi jkunu 
jinkludu servizz ta’ test bil-vidjow, servizz 
ta’ sottotitli, deskrizzjoni awdjo jew lingwa 
tas-sinjali.

__________
1 ĠU L 298, 17.10.1989, p.23. Direttiva kif 
emendata l-aħħar mid-Direttiva 2007/65/KE (ĠU 
L 332, 18.12.2007, p.27).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-isfond ta’ pjattaformi u servizzi ġodda, u sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jiżguraw 
aċċess għal min ikun qed isegwi u jisma' servizzi lineari u mhux lineari fejn hu xieraq,  l-iskop 
potenzjali ta’ din id-dispożizzjoni għandu jkun estiż għas-servizzi awdjoviżivi tal-midja skond 
id-Direttiva l-ġdida dwar is-Servizzi Awdjoviżivi tal-Midja. 
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Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, is-setgħa għandha tiġi 
konferita lill-Kummissjoni biex jiġu 
adottati miżuri implimentattivi għat-
trasparenza tat-tariffi, il-kwalità minima 
tar-rekwiżiti tas-servizzi, l-
implimentazzjoni effikaċi tas-servizzi bin-
numru “112”, l-aċċess effikaċi għan-numri 
u s-servizzi, it-titjib ta’ l-aċċessibbiltà minn 
utenti finali b’diżabbiltà kif ukoll l-emendi 
biex jiġu adottati l-Annessi għall-progress 
tekniku jew il-bidliet fid-domanda tas-
swieq. Din is-setgħa ghandha wkoll tiġi 
konferita biex jiġu adottati miżuri 
implimentattivi fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ 
l-informazzjoni u n-notifika kif ukoll il-
kooperazzjoni transkonfinali. Billi dawn il-
miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma 
mfassla bħala suppliment ta’ din id-
Direttiva permezz taż-żieda ta’ elementi 
ġodda mhux essenzjali, iridu jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE. Meta, għal raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza, il-limiti ta’ żmien 
normali għall-proċedura regolatorja bi 
skrutinju ma jkunx possibbli li jkun 
hemm konformità magħhom, il-
Kummissjoni għandha tkun tista’ tuża l-
proċedura ta’ urġenza prevista fl-Artikolu 
5a(6) tad-Deċiżjoni.

(39)B’mod partikolari, is-setgħa għandha 
tiġi konferita lill-Kummissjoni biex jiġu 
adottati miżuri implimentattivi għat-
trasparenza tat-tariffi, il-kwalità minima 
tar-rekwiżiti tas-servizzi, l-
implimentazzjoni effikaċi tas-servizzi bin-
numru “112”, l-aċċess effikaċi għan-numri 
u s-servizzi, it-titjib ta’ l-aċċessibbiltà minn 
utenti finali b’diżabbiltà kif ukoll l-emendi 
biex jiġu adottati l-Annessi għall-progress 
tekniku jew il-bidliet fid-domanda tas-
swieq. Din is-setgħa għandha wkoll tiġi 
konferita biex jiġu adottati miżuri 
implimentattivi fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ 
l-informazzjoni u n-notifika kif ukoll il-
koperazzjoni transkonfinali. Billi dawn il-
miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma 
mfassla bħala suppliment ta’ din id-
Direttiva permezz taż-żieda ta’ elementi 
godda mhux essenzjali, iridu jigu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE. B’kunsiderazzjoni li l-
applikazzjoni tal-proċedura regolatorja bi 
skrutinju fl-iskadenza normali, tista’ 
f’ċertu sitwazzjonijiet eċċezzjonali, u għal 
raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, 
jimpedixxu l-adozzjoni fil-ħin tal-miżuri 
ta’ implimentazzjoni, il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu azzjoni mingħajr 
dewmien biex jiżguraw l-adozzjoni fil-ħin 
ta’ dawn il-miżuri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ urġenza, il-Parlament Ewropew għandu jkollu l-possibilità li jistudja l-abbozz ta’ 
miżura ta’ implimentazzjoni; madanakollu, l-koperazzjoni ta’ l-istituzzjonijiet hija neċessarja 
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biex il-miżura ta’ implimentazzjoni tkun adottata malajr kemm jista’ jkun.

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 5 a (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Artikolu 8(1) jiġi sostitwit b'li ġej:
"1. L-Istati Membri jistgħu jaħtru 
intrapriża waħda jew aktar biex 
jiggarantixxu l-provvediment ta’ servizz 
universali kif identifikat fl-Artikoli 4, 5, 
6 u 7 u, fejn applikabbli, Artikolu 9(2) 
sabiex it-territorju nazzjonali kollu jkun 
jista’ jkun kopert. L-Istati Membri 
jistgħu jaħtru intrapriżi differenti jew 
gruppi ta’ intrapriżi biex jipprovdu 
elementi differenti tas-servizz universali 
fuq livell wholesale u/jew retail u/jew 
biex ikopru partijiet differenti tat-
territorju nazzjonali.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti lill-Istati Membri biex jidentifikaw u japplikaw kundizzjonijiet lill-
fornituri tas-servizz universali fuq livell ‘wholesale’ fiċ-ċirkustanzi meta l-kompetizzjoni 
twassal l-għażla u tikseb l-objettivi tas-servizz universali fuq il-livell 'retail’.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 7 – parti introduttorja
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 9 – paragrafi 1 sa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fl-Artikolu 9, il-paragrafi 1, 2 u 3 jiġu 
sostitwiti b'li ġej:

(7) Fl-Artikolu 9, il-paragrafi 1, 2, 3 u 4
jiġu sostitwiti b'li ġej:
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda teknika marbuta ma’ l-emenda 6 li temenda l-Artikolu 9, paragrafu 4 tad-Direttiva 
2002/22/KE.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jorbtu lill-
intrapriżi b’obbligi skond l-Artikoli 4, 5, 
6 u 7 biex japplikaw tariffi komuni, 
inkluż li tintlaħaq medja ġeografika tas-
servizzi ‘wholesale’ u ‘retail’, fit-
territorju kollu, fl-isfond tal-
kundizzjonijiet nazzjonali jew biex 
jikkonformaw mal-limitu massimu tal-
prezzijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti lill-Istati Membri biex jidentifikaw u japplikaw kundizzjonijiet lill-
fornituri tas-servizz universali fuq livell ‘wholesale’ fiċ-ċirkustanzi meta l-kompetizzjoni 
twassal l-għażla u tikseb l-objettivi tas-servizz universali fuq il-livell 'retail’.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 10 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 17 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu li ġej 2a għandu jiżdied:
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“2a. Mingħajr ħsara għall-obbligi li 
jistgħu jkunu imposti fuq l-operaturi li 
huma identifikati li għandhom impatt 
sinifikanti fuq is-suq, f’suq ‘retail' 
speċifiku, skond paragrafu 1, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
japplikaw l-obbligi msemmija f’paragrafu 
2 għal perjodu tranżitorju fuq operaturi 
identifikati li għandhom impatt sinifikanti 
fuq is-suq, f’suq ‘wholesale’ speċifiku 
f’ċirkustanzi fejn l-obbligi 
‘wholesale’ijkunu imposti iżda ma jkunux 
għadhom jiżguraw b’mod effettiv il-
kompetizzjoni fis-suq ‘retail’.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti regolaturi biex jevitaw attivitajiet li jxekklu d-dħul u jdewmu l-
iżvilupp ta’ kompetizzjoni matul il-perjodu interim filwaqtli s-soluzzjonijiet ‘wholesale’ ikunu 
għadhom qed isiru effettivi.

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-servizzi pprovduti, il-livelli ta' 
kwalità ta' servizzi offruti, kif ukoll meta 
tkun ser issir il-konnessjoni tal-bidu;

(b) is-servizzi provduti, kwalunkwe 
limitazzjoni fuq l-aċċess għal u/jew użu 
ta’ ċertu servizzi u kontenut imsemmija 
f’paragrafu 5, il-livelli ta' kwalità ta' 
servizzi offruti, iż-żmien għall-konnessjoni 
tal-bidu, kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjonijiet fuq l-użu ta’ tagħmir ta’ 
terminal;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom ikunu infurmati b’mod ċar dwar kwalunkwe limitazzjoni fl-użu ta’ 
ċertu servizzi, kif ukoll dwar il-limitazzjonijiet ta’ l-apparat tagħhom (telefon li ma jaħdimx 
b’SIM card ta’ operaturi oħra, eċċ). Hija ta’ importanza partikolari f’każ ta’ offerti speċjali u 
proposti, meta l-prezz attraenti ħafna drabi hu suġġett għal ċertu kundizzjonijiet u 
restrizzjonijiet.

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu konklużi kuntratti bejn l-abbonati 
u l-impriżi li jipprovdu servizzi u/jew 
netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, 
l-abbonati għandhom jingħataw 
informazzjoni ċara qabel il-konklużjoni ta’ 
kuntratt, kif ukoll wara li jiġi konkluż, 
dwar kwalunkwe limitazzjonijiet imposti 
mill-fornitur għal kemm l-abbonati jkunu 
jistgħu jaċċessaw jew jiddistribwixxu 
kontenut legali jew iħaddmu 
applikazzjonijiet u servizzi legali ta’ l-
għażla tagħhom.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu konklużi kuntratti bejn l-abbonati 
u l-impriżi li jipprovdu servizzi u/jew 
netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, 
l-abbonati għandhom jingħataw 
informazzjoni ċara qabel il-konklużjoni ta’ 
kuntratt, kif ukoll wara li jiġi konkluż, 
dwar kwalunkwe limitazzjonijiet imposti 
mill-fornitur, b’mod partikolari dwar 
limitazzjonijiet tekniċi jew dawk relatati 
ma’ prezz jew tariffi, fuq il-kapaċità 
tagħhom biex :

(a) ikun hemm aċċess, użu jew 
distribuzzjoni ta’ kwalunkwe kontenut 
legali;

(b) ikun hemm aċċess jew 
implimentazzjoni ta’ kull applikazzjoni u 
servizz legali ta' l-għażla tagħhom; u/jew
(c) biex jiġi mmaniġġjat jew użat kontenut 
legali, servizzi jew applikazzjoni fit-
tagħmir ta’ terminal tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom ikunu infurmati b’mod ċar dwar kwalunkwe limitazzjoni jew mill-
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fornitur tas-servizz tagħhom jew minn parti terza rigward l-aċċess/l-użu ta’ kwalunkwe 
servizz, kontenut jew applikazzjoni. 

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu konklużi kuntratti bejn l-abbonati 
u l-impriżi li jipprovdu servizzi u/jew 
netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, 
l-abbonati għandhom jingħataw 
informazzjoni ċara qabel il-konklużjoni ta’ 
kuntratt, kif ukoll wara li jiġi konkluż, 
dwar l-obbligi tagħhom biex jirrispettaw 
id-drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet oħra 
relatati. Mingħajr preġudizzju għad-
Direttiva 2000/31/KE dwar il-kummerċ 
elettroniku, dan jinkludi l-obbligu li l-
abbonati jridu jiġu infurmati dwar l-atti ta’ 
ksur l-iżjed komuni u dwar x’inhuma l-
konsegwenzi legali tagħhom.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu konklużi kuntratti bejn l-abbonati 
u l-impriżi li jipprovdu servizzi u/jew 
netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, 
l-abbonati għandhom jingħataw 
informazzjoni ċara qabel il-konklużjoni ta’ 
kuntratt, kif ukoll wara li jiġi konkluż, 
dwar l-obbligi tagħhom biex jirrispettaw 
id-drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet oħra 
relatati. Mingħajr preġudizzju għad-
Direttiva 2000/31/KE dwar il-kummerċ 
elettroniku, dan jinkludi l-obbligu li l-
abbonati jridu jiġu infurmati dwar l-atti ta’ 
ksur l-iżjed komuni u dwar x’inhuma l-
konsegwenzi legali tagħhom b’mod ċar, 
komprensiv u li hu aċċessibbli faċilment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ trasparenza, l-informazzjoni provduta lill-konsumaturi għandha tkun 
aċċessibbli b’mod faċli.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21 – paragrafu – 1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Dan l-Artikolu għandu japplika bla 
ħsara għar-regoli Komunitarji dwar il-
ħarsien tal-konsumatur, b'mod partikolari 
d-Direttivi 97/7/KE u 2005/29/KE, u r-
regoli nazzjonali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tikkjarifika li r-regoli ġenerali dwar il-ħarsien tal-
konsumatur se japplikaw flimkien mar-regoli li huma speċifiċi għas-settur. L-emenda 
proposta tikkonforma mat-text propost mill-Kummissjoni fl-Artikolu 20, paragrafu 1.

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu 
servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
biex ifornu informazzjoni dwar it-tariffi 
applikabbli lill-klijenti fil-post u l-ħin tax-
xiri biex ikun żgurat li l-klijenti jkollhom l-
informazzjoni kollha dwar il-
kundizzjonijiet ta' l-ipprezzar.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu 
servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
biex ifornu informazzjoni dwar it-tariffi 
applikabbli lill-klijenti fil-post u l-ħin tax-
xiri biex ikun żgurat li l-klijenti jkollhom l-
informazzjoni kollha dwar il-
kundizzjonijiet ta' l-ipprezzar. Dik l-
informazzjoni għandha tinkludi tqabbil 
ta’ tariffi applikabbli għal servizz ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi meta s-
servizz ikun offrut bħala servizz
individwali jew bħala servizz inkluż 
f’pakkett ma’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Konsumaturi għandhom ikunu infurmati dwar il-prezzijiet/tariffi appikabbli. Dan hu 
partikolarment importanti f’każ ta’ offerti speċjali, proposti, offerti b’rata fissa eċċ., meta 
ħafna drabi huwa diffiċli għall-konsumatur li jissepara l-prezz ta’ kull servizz.

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali jkunu 
jistgħu jibbenefikaw minn approċċ 
konsistenti lejn trasparenza fit-tariffi, kif 
ukoll lejn il-forniment ta' l-informazzjoni 
skond l-Artikolu 20(5) fil-Komunità, il-
Kummissjoni tista', wara li tikkonsulta ma' 
l-Awtorità tas-Suq Ewropew tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (minn 
hawn 'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”),
tieħu l-miżuri implimentattivi tekniċi 
xierqa f'dan il-qasam, bħal, pereżempju, l-
ispeċifikazzjoni ta' metodoloġija jew 
proċeduri. Dawn il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 37(2). Għal raġunijiet imperattivi 
ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tuża l-
proċedura ta' urġenza msemmija fl-
Artikolu 37(3).

6. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali jkunu 
jistgħu jibbenefikaw minn approċċ 
konsistenti lejn trasparenza fit-tariffi, kif 
ukoll lejn il-forniment ta' l-informazzjoni 
skond l-Artikolu 20(5) fil-Komunità, il-
Kummissjoni tista', wara li tikkonsulta ma' 
[xxx], tieħu l-miżuri implimentattivi 
tekniċi xierqa f'dan il-qasam, bħal, 
pereżempju, l-ispeċifikazzjoni ta' 
metodoloġija jew proċeduri. Dawn il-
miżuri mfassla biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 37(2).

(Din l-emenda, kemm f’termini ta’ 
sostituzzjoni tar-referenza għall-EECMA 
mill-'[xxx]' kif ukoll f’termini ta’ tneħħija 
tar-referenza għall-proċedura ta’ urġenza, 
se tapplika fit-test kollu. L-adozzjoni 
tagħha se toħloq il-bżonn ta’ bidliet 
korrispondenti fit-test kollu).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

(i) Id-deċiżjoni dwar it-twaqqif ta’ Awtorità Ewropea għas-Suq tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi hija suġġetta għal proċedura leġiżlattiva oħra; Għal raġunijiet ta’ koerenza, ir-
rapporteur għal opinjoni qed jissuġġerixxi li jitħassru r-referenzi kollha għall-EECMA f’din 
il-proposta. (ii)Fil-każ ta’ urġenza, il-Parlament Ewropew għandu jkollu l-possibilità li 
jistudja l-abbozz ta’ miżura ta’ implimentazzjoni; madanakollu, l-koperazzjoni ta’ l-
istituzzjonijiet hija neċessarja biex il-miżura ta’ implimentazzjoni tkun adottata malajr kemm 
jista’ jkun.

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 13 – punt a 
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, wara li 
jkunu qiesu l-fehmiet tal-partijiet 
interessati, ikunu jistgħu jobbigaw lill-
impriżi li jipprovdu netwerks u/jew 
servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli biex 
jippubblikaw informazzjoni komparabbli, 
xierqa u aġġornata għall-utenti finali dwar 
il-kwalità tas-servizzi tagħhom, inkluż 
aċċess ekwivalenti għall-utenti finali 
b'diżabbiltà. L-informazzjoni għandha 
wkoll, meta tintalab, tingħata lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali qabel ma tiġi 
ppubblikata.’

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, wara li 
jkunu qiesu l-fehmiet tal-partijiet 
interessati, ikunu jistgħu jobbigaw lill-
impriżi li jipprovdu netwerks u/jew 
servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli biex 
jippubblikaw informazzjoni komparabbli, 
xierqa u aġġornata għall-utenti finali dwar 
il-kwalità tas-servizzi tagħhom, b’enfasi 
partikolari fuq informazzjoni provduta
għall-utenti finali b'diżabbiltà dwar aċċess 
ekwivalenti . L-informazzjoni għandha 
wkoll, meta tintalab, tingħata lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali qabel ma tiġi 
ppubblikata.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssaħħaħ l-obbligu li tkun provduta informazzjoni dwar aċċess ekwivalenti 
għall-utenti finali b'diżabbiltà. 
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Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex tħares kontra d-degradazzjoni 
tas-servizz u r-rallentar tat-traffiku fuq in-
netwerks, il-Kummissjoni tista', wara li 
tkun ikkonsultat lill-Awtorità, tadotta 
miżuri implimentattivi tekniċi li 
jikkonċernaw kwalità minima ta' rekwiżiti 
tas-servizz li trid tiġi ffissata mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali għall-impriżi li 
jipprovdu netwerks ta' komunikazzjonijiet 
pubbliċi. Dawn il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 37(2). Għal raġunijiet imperattivi 
ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tuża l-
proċedura ta' urġenza msemmija fl-
Artikolu 37(3).

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
trasparenza u servizzi mingħajr 
diskriminazzjoni fin-netwerks kollha 
(newtralità netta). Sabiex tħares kontra d-
degradazzjoni tas-servizz u r-rallentar tat-
traffiku fuq in-netwerks, il-Kummissjoni 
tista', wara li tkun ikkonsultat lill-Awtorità, 
tadotta miżuri implimentattivi tekniċi li 
jikkonċernaw kwalità minima ta' rekwiżiti 
tas-servizz li trid tiġi ffissata mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali għall-impriżi li 
jipprovdu netwerks ta' komunikazzjonijiet 
pubbliċi. Dawn il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 37(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ newtralità netta għandu jkun enfasizzat iktar.

Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi
kollha meħtieġa biex jiżguraw id-
disponibbiltà tas-servizzi telefoniċi 
pubblikament disponibbli pprovduti fuq 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri
kollha meħtieġa biex jiżguraw id-
disponibbiltà tas-servizzi telefoniċi 
pubblikament disponibbli pprovduti fuq 
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netwerks ta' komunikazzjonijiet pubbliċi fl-
eventwalità ta' ħsara katastrofika fin-
netwerk jew f'każi ta' force majeure. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu servizzi telefoniċi 
pubblikament disponibbli jieħdu l-passi 
raġonevoli kollha biex jiżguraw aċċess 
mingħajr interruzzjoni għas-servizzi ta' 
emerġenza.’

netwerks ta' komunikazzjonijiet pubbliċi fl-
eventwalità ta' ħsara katastrofika fin-
netwerk jew f'każi ta' force majeure. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu servizzi telefoniċi 
pubblikament disponibbli jieħdu l-miżuri 
meħtieġa kollha biex jiżguraw aċċess 
mingħajr interruzzjoni għas-servizzi ta' 
emerġenza li jkopru lit-territorju tagħhom 
b’mod sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-aċċess għal servizzi ta’ emerġenza jkun provdut 
b’mod sħiħ fit-territorju kollu tagħhom, inkluż fiż-żoni remoti u periferali.

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dawk l-Istati Membri li ġew assenjati l-
prefiss internazzjonali “3883” mill-ITU 
għandhom jafdaw ir-responsabbiltà 
esklużiva tal-ġestjoni ta' l-Ispazju 
Ewropew tan-Numerazzjoni Telefonika 
f'idejn l-Awtorità.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba d-domanda baxx għal din il-firxa ta’ l-innumerar, ma huma meħtieġa l-ebda 
dispożizzjonijiet dwar l-immaniġġjar ta’ l-ETNS fuq livell Ewropew.
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Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 18
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-portabbiltà tan-numri u l-attivazzjoni 
sussegwenti tagħhom għandhom jiġu 
implimentati fl-iqsar żmien possibbli, 
mhux aktar tard minn jum ta’ xogħol minn 
meta tkun saret it-talba inizjali mill-
abbonat.

4. Il-portabbiltà tan-numri u l-attivazzjoni 
sussegwenti tagħhom għandhom jiġu 
implimentati fl-iqsar żmien possibbli, 
mhux aktar tard minn tlett ijiem ta’ xogħol
minn meta tkun saret it-talba inizjali mill-
abbonat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-portabilità tan-numri fl-iqsar żmien possibbli huwa tabilħaqq mixtieq; Madanakollu l-
limitu ta’ żmien ta’ jum ta’ xogħol huwa diffiċli li jintlaħaq.

Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jimponu "obbliġi 
ta' ridiffużjoni" raġonevoli għat-
trażmissjoni ta' kanali u servizzi speċifiċi 
tax-xandir bir-radju u t-televiżjoni u 
servizzi ta' aċċessibbiltà, fuq impriżi taħt 
il-ġurisdizzjoni tagħhom li jipprovdu 
netwerks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
użati għad-distribuzzjoni ta' xandir bir-
radju jew bit-televiżjoni lill-pubbliku fejn 
numru kbir ta' utenti finali ta' dawn in-
netwerks jużawhom bħala l-mezzi 
prinċipali biex jirċievu xandir bir-radju u t-
televizjoni. Dawn l-obbligi għandhom jiġu 
imposti biss meta jkunu meħtieġa biex 
jilħqu għanijiet ta' interess ġenerali definiti 

L-Istati Membri jistgħu jimponu "obbliġi 
ta' ridiffużjoni" raġonevoli għat-
trażmissjoni ta' kanali u servizzi speċifiċi 
tax-xandir bir-radju u servizzi awdjoviżivi 
tal-midja u servizzi kumplimentari, fuq 
impriżi taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom li 
jipprovdu netwerks ta' komunikazzjonijiet
elettroniċi użati għad-distribuzzjoni ta' 
xandir bir-radju u ta’ servizzi awdjoviżivi 
tal-midja lill-pubbliku fejn numru kbir ta' 
utenti finali ta' dawn in-netwerks 
jużawhom bħala l-mezzi prinċipali biex 
jirċievu xandir bir-radju u permezz ta' 
servizzi awdjoviżivi tal-midja. Dawn l-
obbligi għandhom jiġu imposti biss meta 
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b'mod ċar u speċifiku minn kull Stat 
Membru fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu
u għandhom ikunu proporzjonati u 
trasparenti.

jkunu meħtieġa biex jilħqu għanijiet ta' 
interess ġenerali definiti b'mod ċar u 
speċifiku minn kull Stat Membru  u 
għandhom ikunu proporzjonati u 
trasparenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(i) L-iskop ta’ din id-dispożizzjoni jeħtieġ li jkun estiż għas-Servizzi Awdjoviżivi tal-Midja 
relatati ma’ pjattaformi u servizzi ġodda. Servizzi mmirati għall-gruppi speċifiċi (sottotitoli), 
kif ukoll servizzi kumplimentari mmirati għal pubbliku ġenerali (radiotext, teletext, 
informazzjoni dwar programm) ma għandhomx ikunu esklużi mill-istejtus ta’ obbligi ta’ 
ridiffużjoni. (iii)Ir-referenza għal-leġiżlazzjoni nazzjonali għandha titneħħa minħabba li f’xi 
Stati Membri dawn l-objettivi mhumiex regolati minn leġiżlazzjoni, kif ukoll f’xi Stati Membri 
li għandhom struttura federali, il-kompetenza ta’ l-adozzjoni ta’ l-obbligi ta’ ridiffużjoni mhix 
kompitu tal-leġiżlazzjoni federali.

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 2 – punt 3 – punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà li jwassal għall-
qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ jew 
l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, il-fornitur ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli għandu, 
mingħajr dewmien żejjed, jinnotifika lill-
abbonat ikkonċernat u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali dwar dan il-ksur. In-
notifika lill-abbonat għandha għall-inqas 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur u 
tirrakkomanda miżuri biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi li jistgħu jinqalgħu. In-
notifika lill-aworità regolatorja nazzjonali 

3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà li jwassal għall-
qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ jew 
l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, il-fornitur ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli għandu, 
mingħajr dewmien żejjed, jinnotifika  lill-
awtorità regolatorja nazzjonali dwar dan il-
ksur. In-notifika għandha għall-inqas 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur u l-
konsegwenzi tagħha u l-miżuri meħuda 
mill-fornitur biex jittratta l-ksur, kif ukoll 
tirrakkomanda miżuri biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi li jistgħu jinqalgħu. L-
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għandha, barra minn dan, tiddeskrivi l-
konsegwenzi tal-miżuri meħuda mill-
fornitur biex jittratta l-ksur.

awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tiddeċiedi jekk il-fornitur ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli għandux 
jinnotifika lill-abbonat ikkonċernat dwar 
il-ksur. Il-Kummissjoni tista’, wara li tkun 
ikkonsultat lill-[xxx], tieħu l-miżuri ta’ 
koordinazzjoni xierqa biex tiżgura 
approċċ konsistenti fuq il-livell tal-
Komunità.
Fejn ikun xieraq, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali kkonċernata għandha 
tinnotifika lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fi Stati Membri oħra u lill-
[xxx[ dwar il-ksur. Meta l-iżvelar tal-ksur 
huwa fl-interess pubbliku, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tista’ tinforma lill-
pubbliku. 
Kull tliet xhur, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tressaq rapport fil-
qosor lill-Kummissjoni dwar in-
notifikazzjonijiet li tkun irċiviet u l-
azzjonijiet li jkunu ttieħdu b’konformità 
ma’ dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li wieħed jinforma lill-abbonati kollha dwar kull ksur jista’ joħloq konfużjoni mhux meħtieġa 
għall-konsumaturi. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali għandhom jiddeċiedu jekk ir-riskju 
tas-sigurtà u l-konsegwenzi potenzjali tiegħu humiex serji biżżejjed biex jittieħdu azzjonijiet 
ta’ prevenzjoni. Il-Kummissjoni għandha timmoniterja ksur tas-sigurtà u azzjonijiet meħuda 
mill-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali biex jevitaw kwalunkwe konsegwenza li tagħmel 
ħsara li l-ksur jista’ jikkawża.

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 2 – punt 3
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3, il-Kummissjoni tista’, 
wara li tikkonsulta ma’ l-Awtorità tas-Suq 
Ewropew tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi (minn hawn ’il quddiem 
imsejħa “l-Awtorità”), u l-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, 
tadotta l-miżuri implimentattivi tekniċi li 
jikkonċernaw inter alia ċ-ċirkustanzi, il-
format u l-proċeduri applikabbli għar-
rekwiżiti ta’ l-informazzjoni u n-
notifikazzjoni msemmija f’dan l-Artikolu. 

4. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3, il-Kummissjoni tista’, 
wara li tikkonsulta mal-[xxx]  u l-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta, tadotta l-miżuri implimentattivi 
tekniċi li jikkonċernaw inter alia ċ-
ċirkustanzi, il-format u l-proċeduri 
applikabbli għar-rekwiżiti ta’ l-
informazzjoni u n-notifikazzjoni msemmija 
f’dan l-Artikolu. 

Dawn il-mizuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
ghandhom jigu adottati skond il-procedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14a(2). Għal raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni 
tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza 
msemmija fl-Artikolu 14a (3).’

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14a(2).

(Din l-emenda, kemm f’termini ta’ 
sostituzzjoni tar-referenza għall-EECMA 
mill-'[xxx]' kif ukoll f’termini ta’ tneħħija 
tar-referenza għall-proċedura ta’ urġenza, 
se tapplika fit-test kollu. L-adozzjoni 
tagħha se toħloq il-bżonn ta’ bidliet 
korrispondenti fit-test kollu).

Or. en

Ġustifikazzjoni

(i) Id-deċiżjoni dwar it-twaqqif ta’ Awtorità Ewropea għas-Suq tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi hija suġġetta għal proċedura leġiżlattiva oħra; Għal raġunijiet ta’ koerenza, ir-
rapporteur għal opinjoni qed jissuġġerixxi li jitħassru r-referenzi kollha għall-EECMA f’din 
il-proposta. (ii)Fil-każ ta’ urġenza, il-Parlament Ewropew għandu jkollu l-possibilità li 
jistudja l-abbozz ta’ miżura ta’ implimentazzjoni; madanakollu, l-koperazzjoni ta’ l-
istituzzjonijiet hija neċessarja biex il-miżura ta’ implimentazzjoni tkun adottata malajr kemm 
jista’ jkun.
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Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 2 – punt 4 a (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Artikolu 13(1) jiġi sostitwit b'li ġej: 
1. L-użu ta’ sistemi ta’ telefonija 
awtomatika mingħajr l-intervenzjoni 
tal-bniedem (apparat ta’ telefonija 
awtomatiku), faxes, messaġġi testwali 
qosra (SMS) jew posta elettronika għall-
iskopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni 
diretta, jista’ jkun permessi għall-
abbonati biss li jkunu taw il-permess 
tagħhom minn qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-messaġġi testwali qosra (SMS) għandhom ikunu inklużi wkoll fl-ambitu tal-komunikazzjoni 
mhux mitluba. 
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