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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta temenda id-Direttiva Kwadru1, id-Direttiva ta’ Awtorizazzjoni2 u d-Direttiva 
ta’ l-Aċċess3, li l-Kummissjoni proponiet f’Novembru 2007. Ir-rapporteur għal opinjoni jilqa’ 
b’sodisfazzjon il-proposti għal "Regolament Aħjar” fil-pakkett b’appoġġ sod b’mod globali 
peress li l-pakkett hu importanti ħafna biex itejjeb suq Ewropew intern veru fil-qasam tat-
telekomunikazzjoni. L-għan tal-pakkett hu li jissaħħu l-investiment, l-innovazzjoni u l-
benefiċċji għall-konsumatur fil-komunikazzjonijiet elettroniċi, fi kliem ieħor biex jiġi 
appoġġat u żviluppat iktar qafas regolatorju għall-ekonomija diġitali li jilqa’ għall-futur, ikun 
orjentat lejn is-suq u jisfrutta l-vantaġġi li jiġu mit-tkomplija tas-suq intern, li r-rapporteur 
ukoll jappoġġja.

Għalkemm ir-rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta għal qafas regolatorju komuni għan-
netwerks u s-servizzi, l-aċċess, l-interkonnessjoni u l-awtorizzazzjoni tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, hu tal-fehma li hemm lok għal titjib.

Il-ġestjoni ta’ l-ispettru
L-UE għandha bżonn li tavvanza malajr lejn forom aħjar tal-ġestjoni ta’ l-ispettru li 
jikkumbinaw l-għamil bil-miftuħ, il-flessibilità u l-armonizzazzjoni. Hemm bżonn ċar ta’ 
flessibilità fl-użu ta' l-ispettru u ta' effiċjenza massimizzata. 

Perspettiva ‘armonizzata' tal-ġestjoni ta’ l-ispettru, li tirregolarizza 27 skema nazzjonali 
differenti ta’ ġestjoni ta’ l-ispettru, tkun utli biex ittejjeb is-servizzi pan-Ewropej u 
transkonfinali. Reġim uniku ta’ l-ispettru jirritorna l-benefiċċji tat-teknoloġija u tas-servizzi 
lill-utilizzaturi u, b’hekk, il-benefiċċji ekonomiċi u soċjali (eż. fil-produzzjoni tal-volum ta’ 
tagħmir standard, it-tnaqqis tal-prezzijiet u l-fruntiera għad-dħul ta' utilizzaturi ġodda).
F’dan ir-rigward, għandha tingħata attenzjoni lill-ġestjoni tal-frekwenza u lill-ippjanar tan-
netwerks sabiex jiġu evitati kemm jista' jkun l-interferenzi peressn li l-armonizzazzjoni 
newtrali tat-teknoloġija ma tistax issolvi l-problemi ta’ interferenza.

L-introduzzjoni mill-Kummissjoni tal-flessibilità fl-għoti ta’ l-ispettru għal teknoloġija 
speċifika tintlaqa’ tajjeb mir-rapporteur għal opinjoni. Li jiġu permessi użi iktar flessibbli se 
jwassal għal iktar innovazzjoni u benefiċċji lill-konsumaturi. Madanakollu, xi meded jista’ 
jkun li jkollhom bżonn li jiġu riservati għal applikazzjoni waħda madwar l-UE (pereżempju s-
servizzi ta' emerġenza), allura jista' jkun neċessarju li jkun hemm prekawzjoni bin-newtralità 
teknika u tas-servizzi.
Għalhekk, jidher prefut li jkun hemm approċċ gradwali iktar milli riforma revoluzzjonarja.  
Filwaqt li n-newtralità teknoloġika se twassal għal żviluppi innovattivi u teknoloġiċi għall-
benefiċċju tal-konsumatur, din għandha tkun issupplimentata minn kummerċjalizzazzjoni biex 
tkun żgurata l-kompetizzjoni. 

                                               
1 Id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar kwadru regolatorju 
komuni għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (ĠU L 108, 24.4.2002)
2 Id-Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ 
networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (ĠU L 108, 24.4.2002)
3 Id-Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta’, networks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati (ĠU L 108, 24.4.2002)
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Il-Kummissjoni tfittex li żżid kummerċjalizzazzjoni ta’ l-ispettru bbażata fis-suq flimkien ma’ 
kumerċjalizzazzjoni sekondarja u rkanti mal-‘metodu tradizzjonali’. Il-kummerċjalizzazzjoni 
ta’ l-ispettru waħedha mhux neċessarjament ittejjeb il-flessibilità fl-użu ta’l-ispettru. 
Madankollu, din għandha tagħmel l-aċċess għall-ispettru iktar faċli u twassal għal użu iktar 
intensiv (jiġifieri ta' iktar valur) ta' l-ispettru. Għalhekk, ir-rapporteur jappoġġja l-
istabbiliment ta’ l-abilità li d-drittijiet għall-użu jiġu kkumerċjalizzati madwar l-UE għal 
meded magħżula, meta jingħataw drittijiet individwali għall-użu.

Koordinazzjoni ġdida u poteri regolatorji
Il-Kummissjoni tipproponi li l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji għandhom jingħataw is-
setgħa li jagħmlu mandatorja s-separazzjoni funzjonali fuq l-operaturi dominanti fejn tkun ta’ 
għajnuna biex iżżid il-kompetizzjoni għall-konsumaturi u tipprovdi kundizzjonijiet indaqs 
għall-operaturi. Ir-rapporteur għal opinjoni jappoġġja bis-sħiħ il-proposta tal-Kummissjoni, 
filwaqt li jirrikonoxxi li dan ir-remedju jista’ ma jkunx xieraq f’kull Stat Membru, imma 
għandu jkun remedju disponibbli biex jużawh l-awtoritajiet nazzjonali reoglatorji.

Skond il-proposta attwali, is-setgħa tal-Kummissjoni tiġi estiża. Il-Kummissjoni għandha s-
setgħa li tagħmel veto għall-ħatra tad-dominanza ta’ l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji u biex 
toħroġ rakkomandazzjonijiet dwar il-kwistjonijiet kollha u deċiżjonijiet dwar numri.  Ir-
rapporteur għal opinjoni hu kontra l-proposta attwali li tagħti lill-Kummissjoni setgħat bħal 
dawn ta’ veto.

Il-faċilitazzjoni ta’ l-aċċess
Il-qafas regolatorju attwali diġà jipprevedi l-impożizzjoni ta’ l-iskema ta’ awtorizzazzjoni li hi 
l-inqas ta’ piż, i.e. ir-rikors għal awtorizzazzjonijiet ġenerali bħala l-approċċ preferut. 
Madanakollu, fil-prattika, id-drittijiet ta’ l-ispettru għall-użu jingħataw b'iktar frekwenza 
permezz tad-drittijiet individwali għall-użu. Il-proposti jikkonfirmaw l-approċċ ta’ 
awtorizzazzjoni ġenerali u jistabbilixxuh bħala l-metodu normali. Konsegwentement, 
jintroduċu obbligu biex jiġu ġġustifikati każi fejn se jingħataw drittijiet individwali għall-użu. 
Ġustifikazzjoni bħal din tista’ tkun li dan hu neċessarju biex tkun evitata l-interferenza jew 
biex jiġu sodisfatti l-objettivi ta’ interess ġenerali. Ir-raġunament wara din il-proposta għandu 
żewġ lati: (i) biex ikun evitat li l-liċenzji individwali jintużaw bħala metodi ta’ assenjazzjoni 
fejn ma jkunx meħtieġ, u b’hekk biex b’mod ġenerali jitnaqqas l-ostaklu għall-aċċess ta’ l-
ispettru; (ii) il-progress teknoloġiku b’mod dejjem jiżdied jippermetti l-użu kollettiv ta’ l-
ispettru. 

Ir-rapporteur għal opinjoni hu konvint li l-ħarsien tal-konsumaturi jirrikjedi miżuri msaħħa u, 
għalhekk, jissuġġerixxi emendi li huma titjib għal dawn il-kwistjonijiet ta’ ħarsien tal-
konsumatur. Fir-rigward tad-dmirijiet u tas-setgħat ta’ l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji, il-
proposta tistabbilixxi iktar miżuri dwar il-ħarsien tal-konsumatur. Ir-rapporteur għal opinjoni 
jipprova jsaħħaħ u jiċċara l-irwol ta’ l-awtoritajiet sabiex jinkiseb titjib għal dawn il-
kwistjonijiet ta’ ħarsien tal-konsumatur.
Barra minn hekk, kif inhu rikonoxxut mill-Kummissjoni, għadu ma nkisibx suq Ewropew ta’ 
bejgħ bl-imnut li jiffunzjoni bis-sħiħ. Għalhekk, huma meħtieġa iktar proposti konkreti biex 
jinkiseb suq intern ta’ veru.
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 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
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 3 - paragrafu 3 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod 
indipendenti, imparzjali u trasparenti. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
m’għandhom ifittxu jew jieħdu 
istruzzjonijiet mingħand l-ebda entità oħra 
dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-kompiti 
assenjati lilhom skond il-liġijiet nazzjonali 
li jimplimentaw il-liġi tal-Komunità. Huma 
biss l-entitajiet ta’ l-appell stabbiliti skond 
l-Artikolu 4 jew il-qrati nazzjonali li 
għandu jkollhom is-setgħa li jissospendu 
jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod 
indipendenti, imparzjali, trasparenti u fiż-
żmien xieraq. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali m’għandhom ifittxu jew jieħdu 
istruzzjonijiet mingħand l-ebda entità oħra 
dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-kompiti 
assenjati lilhom skond il-liġijiet nazzjonali 
li jimplimentaw il-liġi tal-Komunità. Huma 
biss l-entitajiet ta’ l-appell stabbiliti skond 
l-Artikolu 4 jew il-qrati nazzjonali li 
għandu jkollhom is-setgħa li jissospendu 
jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Sabiex ikun żgurat li jkun hemm kompetazzjoni u innovazzjoni fis-suq, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jaġixxu fil-mument xieraq, pereżempju fir-rigward tar-
reviżjonijiet tas-suq. 

Emenda 2

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
limiti ta’ żmien għall-kunsiderazzjoni ta’ 
appelli ta’ dan it-tip.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Bħalissa l-proċedimenti ta’ appell jistgħu jdumu għal diversi snin, bir-riżultat li sa dak iż-
żmien ikun tard wisq li tiġi indirizzata l-problema oriġinali. Għalhekk, ġie ffissat limitu ta’ 
żmien.

Emenda 3

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-
informazzjoni kollha, inkluża l-
informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet 
meħuda skond dawn. Dawk l-impriżi 
għandhom ukoll jintalbu jissottomettu l-
informazzjoni dwar l-iżviluppi futuri fin-
netwerk jew fis-servizz li jistgħu jkollhom 
impatt fuq is-servizzi li jkunu disponibbli 
għall-kompetituri fi kwantità kbira għall-
bejgħ mill-ġdid (wholesale). Dawn l-
impriżi għandhom jipprovdu din l-
informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-
limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall 
mitluba mill- awtorità regolatorja 
nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-
informazzjoni kollha, inkluża l-
informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet 
meħuda skond dawn. Dawk l-impriżi 
għandhom ukoll jintalbu jissottomettu l-
informazzjoni dwar l-iżviluppi futuri fin-
netwerk jew fis-servizz li jistgħu jkollhom 
impatt fuq is-servizzi li jkunu disponibbli 
għall-kompetituri fi kwantità kbira għall-
bejgħ mill-ġdid (wholesale). Dawn l-
impriżi għandhom jipprovdu din l-
informazzjoni fil-pront kif tintalab u fil-
limiti ta’ żmien u fil-livell ta’ dettall 
mitluba mill- awtorità regolatorja 
nazzjonali. L-informazzjoni mitluba mill-
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awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-
kompitu. L-awtorità nazzjonali regolatorja 
għandha tagħri raġunijiet li jiġġustifikaw 
it-talba għal dak it-tagħrif.

awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tkun proporzjonata għat-twettiq ta’ dak il-
kompitu. L-awtorità nazzjonali regolatorja 
għandha tagħti raġunijiet li jiġġustifikaw 
it-talba għal dak it-tagħrif, filwaqt li 
tiżgura l-kunfidenzjalità tan-negozju bi 
qbil mal-liġi Komunitarja u nazzjonali.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
tas-Suq Intern billi jaħdmu mal-
Kummissjoni u ma’ l-Awtorità sabiex 
jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti, fl-
Istati Membri kollha, tad-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva u tad-Direttivi 
Speċifiċi. Għal dan il-għan, huma 
għandhom, b’mod partikulari, jaħdmu mal-
Kummissjoni u l-Awtorità biex 
jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u rimedji l-
iktar adattati biex ikunu ttrattati tipi 
partikulari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
tas-Suq Intern billi jaħdmu mal-
Kummissjoni u ma’ l-Awtorità b’mod 
trasparenti sabiex jiżguraw l-applikazzjoni 
konsistenti, fl-Istati Membri kollha, tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi. Għal dan il-għan, huma 
għandhom, b’mod partikulari, jaħdmu mal-
Kummissjoni u l-Awtorità biex 
jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u rimedji l-
iktar adattati biex ikunu ttrattati tipi 
partikulari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fejn abbozz ta’ miżura jkun ġie 
emendat skond il-paragrafu 6, il-
Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni li titlob 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali li 
timponi obbligu speċifiku skond l-
Artikoli 9 sa 13a tad-Direttiva 2002/19/KE 
(Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 
tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar 
is-Servizz Universali) f’perjodu ta’ żmien 
determinat. 

imħassar

Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni 
għandha ssegwi l-istess għanijiet ta’ 
politika kif stabbiliti għall-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali fl-Artikolu 8. Il-
Kummissjoni għandha tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni li l-Awtorità 
tkun issottomettiet skond l-Artikolu 6 tar-
Regolament Nru [.../KE], b’mod 
partikulari meta telabora d-dettalji ta’ l-
obbligu/i li tkun trid timponi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tittejjeb il-konsistenza, mingħajr ma jinbidel il-bilanċ internazzjonali delikat tal-poteri 
jew mingħajr ma jiġu sottovalutati l-elementi ta' sussidjarjetà tar-Regolament, il-
Kummissjoni għandu jkollha l-irwol ta' arbitru iktar milli ta’ mħallef.

Emenda 6

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fil-paragrafu 2, il-punt c għandu jiġi
sostitwit b'dan li ġej:
“(ċ) jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw l-
investiment effiċjenti fl-infrastruttura li 
jkunu mmexxija mis-suq, u jippromwovu 
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l-inovazzjoni;  u”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun 
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. 

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun 
provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biss biex jiżguraw:

(a) 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; 
(b) il-prevenzjoni mill-użu ineffiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju; jew
(c) kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
skond il-liġi Komunitarja, il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu tal-midja.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri li jittieħdu minn awtorità 
regolatorja nazzjonali skond il-paragrafu 1 
għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti u
proporzjonati.’

3. Il-miżuri li jittieħdu minn awtorità
regolatorja nazzjonali skond il-paragrafu 1 
għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti,
proporzjonati u bbażati fuq kriterji li ma 
jkunux diskriminatorji.’

Or. en

Emenda 9

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 16 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-
Awtorità, tista’ toħroġ deċiżjoni li 
tinnomina impriża waħda jew iżjed bħala 
li jkollhom saħħa sinifikanti f’dak is-suq, 
u timponi wieħed jew iżjed obbligi 
speċifiċi skond l-Artikoli 9 sa 13a tad-
Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-
Aċċess) u l-Artikolu 17 tad-Direttiva 
2002/22/KE (Direttiva dwar is-Servizz 
Universali). Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha ssegwi l-għanijiet 
tal-politika stipulati fl-Artikolu 8.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tittejjeb il-konsistenza, mingħajr ma jinbidel il-bilanċ internazzjonali delikat tal-poteri 
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jew mingħajr ma jiġu sottovalutati l-elementi ta' sussidjarjetà tar-Regolament, il-
Kummissjoni għandu jkollha l-irwol ta' arbitru iktar milli ta’ mħallef.
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