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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li temenda l-qafas regolatorju Ewropew attwali 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, dak tat-tliet Direttivi ta’ qafas, awtorizzazzjoni u aċċess, 
bil-għan li jinkiseb suq intern ġenwin tat-telekomunikazzjonijiet. L-għanijiet fundamentali tal-
proposta huma li titjieb l-effikaċja tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, tkun garantita 
regolamentazzjoni aktar effikaċi u sempliċi kemm għall-operaturi kif ukoll għall-awtoritajiet 
regolaturi nazzjonali (NRA), u jkun hemm armonizzazzjoni tan-normi komunitarji, bil-għan li 
jiżdiedu l-investiment, l-innovazzjoni u l-benefiċċji għall-konsumatur. Il-bidliet ewlenin fid-
Direttivi ta’ qafas, ta’ awtorizzazzjoni u ta’ aċċess jirreferu għar-riforma tal-ġestjoni ta' l-
ispektrum, l-introduzzjoni ta' separazzjoni funzjonali u t-tisħiħ tas-setgħat tal-Kummissjoni 
fir-rigward ta' l-Istati Membri.

Għaldaqstant, ir-rapporteur qed jissuġġerixxi l-emendi li ġejjin:

A) Direttiva ta’ qafas:

 Fl-aħħar paragrafu ta’ Artikolu 6, rigward il-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-proċeduri 
ta’ konsulta għall-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali, jeħtieġ tiġi garantita aktar il-
konfidenzjalità ta’ l-informazzjoni mgħoddija mingħand l-impriżi.

 F’Artikolu 9, paragrafu 4, subparagrafu 2, rigward ir-restrizzjonijiet li jillimitaw il-
prestazzjoni ta’ servizz ta’ medda speċifika, jeħtieġ jiġi ċċarat li l-eżiġenzi ta’ interess 
ġenerali li jiġġustifikaw dawn ir-restrizzjonijiet għandhom jinkludu wkoll il-
prvenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata. 

 F’Artikolu 19, paragrafu 1, rigward il-miżuri ta’ armonizzazzjoni li għandhom jiġu 
adottati mill-Kummissjoni meta jeżistu diverġenzi min-naħa ta’ l-awtoritajiet 
Regultorji Nazzjonali fl-applikazzjoni tal-ħidmiet regolatorji speċifikati fid-Direttiva 
ta’ qafas u fid-Direttivi speċifiċi, il-Kummissjoni tingħata setgħa diskrezzjonali 
rigward l-għażla bejn "deċiżjoni" u "rakkomandazzjoni", filwaqt li l-proċedura ta’ 
regolatorja bi skrutinju tapplika biss għal ta’ l-ewwel; għaldaqstant wieħed jistaqsi 
jekk din id-dispożizzjoni hix konvenjenti għax fl-aħħar mill-aħħar, il-livell ta’ 
parteċipazzjoni tal-Parlamenti jiddependi mill-għażla tal-Kummissjoni.  

 F’Artikolu 21, paragrafu 2 u 3, rigward tilwimiet transnazzjonali bejn partijiet minn 
Stati Membri differenti, jeħtieġ jiġi ċċarat li l-koordinazzjoni ta’ l-isforzi ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali mmirati lejn soluzzjoni tat-tilwima jista’ jwassal 
għall-adozzjoni ta’ deċiżjoni komuni.

B) Direttiva ta’ awtorizzazzjoni:

 Fl-Artikolu 5, paragrafu 2, rigward l-għoti tad-drittijiet ta’ l-użu tal-frekwenzi u numri 
tar-radju lill-Istati Membri, ikunu aħjar li ssir refere għar-restrizzjonijiet ġustifikati 
mill-eżiġenzi ta’ interess ġenerali skond Artikolu 9, paragrafu 4, sub-paragrafu 2 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).
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 Fl-Artikolu 10 rigward it-twettiq tal-kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni ġenerali tad-
drittijiet ta’ l-użu u l-obbligi speċifiċi, jeħtieġ li jiżdied paragrafu 6 a (ġdid), li 
jipprovdi li l-Istati Membri dejjem ikunu jistgħu jagħmlu skrutinju legali, skond il-liġi 
nazzjonali, tas-sanzjonijiet previsti fil-paragrafi 5 u 6. 

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test tal-Kummissjoni Emenda

(3 a) Fin-nuqqas ta’ bażijiet legali oħra 
aktar speċifiċi, wieħed għandu jirrikorri 
għall-Artikolu 95 tat-Trattat KE, li 
jippermetti, permezz ta’ kodeċiżjoni bejn 
il-Parlament u l-Kunsill, l-adozzjoni ta’ 
miżuri ġenerali għat-tqarrib tal-liġijiet ta’ 
l-Istati Membri bil-għan li jiġi stabbilit u 
jitħaddem is-suq intern. L-artikolu 
msemmi għandu l-istess bażi legali li 
għandhom l-atti leġiżlattivi modifikati 
mill-proposta preżenti li, barra minn 
hekk, għandha firxa orizzontali biżżejjed 
li jiġġustifika li tingħażel.  Barra minn 
hekk, il-ħolqien ta’ Awtorità regolatorja 
fil-livell Ewropea tista’ tirrikjedi l-
applikazzjoni ta’ l-Artikolu 308 tat-Trattat 
KE, bħala klawżola ġenerali, minkejja li 
skond din id-dispożizzjoni, il-Parlament 
Ewropew jibqa’ mingħajr setgħa ta’ 
kodeċiżjoni.   

Or. es
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Emenda 2

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 60 a (ġdida)

Test tal-Kummissjoni Emenda

(60 a) Meta, fil-każ partikulari ta’ l-
Artikolu 19 tad-Direttiva 2002/21/KE, i—
Kummissjoni tinnota li d-differenzi fl-
applikazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-ħidmiet regolatorji previsti 
fid-Direttiva preżenti u fid-Direttivi 
speċifiċi jistgħu joħolqu ostakolu għas-
suq intern, jeħtieġ li l-Kummissjoni 
tingħata s-setgħa li tadotta miżuri ta’ 
armonizzazzjoni li filwaqt li safejn ikun 
possibbli jqisu l-fehma ta’ l-Awtorità, jekk 
tkun disponibbli, jippromwovu t-twettiq 
ta’ l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 8. Il-
miżuri msemmija jistgħu ikunu effikaċi 
veramenti bil-kundizzjoni li jkun 
regolament minnu nnifsu, jiġifieri 
deċiżjonijiet adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju prevista fl-
Artikolu 5 a tad-Deċiżjoni 2006/512/KE, 
filwaqt li jeskludu l-użu ta' kwalunkwe 
rakkomandazzjoni jew miżura oħra li ma 
tkunx torbot.  

Or. es

Emenda 3

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 60 b (ġdida)

Test tal-Kummissjoni Emenda

(60 b) It-tisħiħ tass-etgħat tal-
Kummissjoni u t-twaqqif ta’ l-Awtorità 
għandhom l-għan li jkun hemm ġestjoni 
aktar raġonevoli u effiċjenti ta’ l-
ispektrum. L-irwoli rispettivi tagħhom 
huma maħsuba biex ikunu mwettqa bi 
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prudenza kbira, filwaqt li jqisu dejjem l-
eżiġenzi ta’ l-impriżi u ta’ l-utenti. Mill-
banda l-oħra, jidher ċar li l-ħolqien ta’ 
Awtorità regolatorja fil-livell Ewropew ma 
jistax jagħmel ħsara lill-kontroll dirett tal-
Parlament Ewropew fuq il-Kummissjoni, 
u għaldaqstant, il-ħolqien tagħha jobbliga 
li jingħata tagħrif kostanti u komplut lill-
Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni 
tad-Direttiva preżenti. 

Or. es

Emenda 4

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 6 – subparagrafu 4

Test tal-Kummissjoni Emenda

L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tagħmel ir-riżultati tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni disponibbli għall-pubbliku,
ħlief fil-każ ta’ l-informazzjoni riżervata 
skond il-liġi tal-Komunità u nazzjonali 
dwar ir-riżervatezza tan-negozju.

L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tagħmel ir-riżultati tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni disponibbli għall-pubbliku, 
ħlief fil-każ ta’ l-informazzjoni riżervata 
skond il-liġi tal-Komunità u nazzjonali 
dwar ir-riżervatezza tan-negozju. Fil-każ 
ta’ tixrid inġustifikat ta’ tagħrif 
kunfidenzjali, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, fuq talba ta’ l-impriżi 
konċernati, għandhom jadottaw miżuri 
xierqa mill-aktar fis possibbli.

Or. es

Emenda 5

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test tal-Kummissjoni Emenda

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun 
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provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni 
mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja. 

provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, fuq kollox f’dak li jirrigwarda l-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata u t-terroriżmu, il-promozzjoni 
tal-koeżjoni soċjali, reġjunali jew 
territorjali, il-prevenzjoni mill-użu 
ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-radju, jew, kif 
iddefinit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali skond 
il-liġi Komunitarja, il-promozzjoni tad-
diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu tal-midja. 

Or. es

Emenda 6

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19 – subparagrafu 1

Test tal-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għall-Artikolu 9 ta’ din id-
Direttiva u ta’ l-Artikoli 6 u 8 tad-
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-
Awtorizzazzjoni), meta l-Kummissjoni ssib 
li d-diverġenzi fl-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
kompiti regolatorji speċifikati fid-Direttivi 
Speċifiċi jistgħu joħolqu barriera għas-suq 
intern, il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-
Awtorità, jekk ikun hemm, toħroġ 
Rakkomandazzjoni jew Deċiżjoni dwar l-
applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet f’din id-Direttiva u fid-
Direttivi Speċifiċi sabiex ikomplu jintlaħqu 
l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 8.

1. Bla ħsara għall-Artikolu 9 ta’ din id-
Direttiva u ta’ l-Artikoli 6 u 8 tad-
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-
Awtorizzazzjoni), meta l-Kummissjoni ssib 
li d-diverġenzi fl-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
kompiti regolatorji speċifikati fid-Direttivi 
Speċifiċi jistgħu joħolqu barriera għas-suq 
intern, il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-
Awtorità, jekk ikun hemm, toħroġ 
Deċiżjoni dwar l-applikazzjoni 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet f’din id-
Direttiva u fid-Direttivi Speċifiċi sabiex 
ikomplu jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 8.

Or. es
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Emenda 7

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19 – subparagrafu 2

Test tal-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-Kummissjoni toħroġ 
Rakkomandazzjoni skond il-paragrafu 1, 
għandha taġixxi skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 22(2). 

imħassar

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħtu 
l-ikbar kunsiderazzjoni lil dawn ir-
Rakkomandazzjonijiet fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom. Meta l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tagħżel li ma 
ssegwix ir-Rakkomandazzjoni, hija 
għandha tinforma lill-Kummissjoni, waqt 
li tagħti r-raġuni għall-pożizzjoni tagħha.

Or. es

Emenda 8

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

Test tal-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es
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Emenda 9

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 22
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test tal-Kummissjoni Emenda

Huma għandhom jinfurmaw lill-partijiet 
mingħajr dewmien. Jekk wara erba’ xhur 
it-tilwima ma tkunx riżoluta, jekk it-
tilwima ma tkunx tressqet fil-qorti mill-
parti li tkun qed tfittex rimedju u jekk xi 
waħda mill-partijiet titlob dan, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkoordinaw l-isforzi tagħhom 
biex tinstab soluzzjoni għat-tilwima, skond 
id-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 8 
wara li tingħata l-ikbar kunsiderazzjoni lil 
kwalunkwe rakkommandazzjoni maħruġa 
mill-Awtorità skond l-Artikolu 18 tar-
Regolament […/KE].

Huma għandhom jinfurmaw lill-partijiet 
mingħajr dewmien. Jekk wara erba’ xhur 
it-tilwima ma tkunx riżoluta, jekk it-
tilwima ma tkunx tressqet fil-qorti mill-
parti li jkunu ġew miksura d-drittijiet 
tagħha, u jekk xi waħda mill-partijiet titlob 
dan, l- awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkoordinaw l-isforzi tagħhom 
biex safejn ikun possibbli tinstab 
soluzzjoni għat-tilwima permezz ta’ l-
adozzjoni ta’ deċiżjoni konġunta, skond il-
għanijet stipulati fl-Artikolu 8, wara li 
tingħata l-ikbar kunsiderazzjoni lil 
kwalunkwe rakkommandazzjoni maħruġa 
mill-Awtorità skond l-Artikolu 18 tar-
Regolament […/KE].

Or. es

Emenda 10

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

Test tal-Kummissjoni Emenda

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

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

effiċjenti ta’ dawk ir-riżorsi skond 
Artikolu 9, paragrafu 4, it-tieni 
subparagrafu tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas).

Or. es

Emenda 11

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

Test tal-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es
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Emenda 12

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artkolu 3 – punt 8 – ittra d a (ġdida)
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 10 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test tal-Kummissjoni Emenda

(da) Jiżdied il-paragrafu li ġej:
"6a. L-Istati Membri, skond il-liġi 
nazzjonali, għandhom jiżguraw li s-
sanzjonijiet stipulati fil-paragrafi 5 u 6 
jkunu suġġetti għal skrutinju legali."  

Or. es
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