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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jappoġġja t-twaqqif ta' 
organizzazzjoni aktar effettiva u ħafifa, integrata fis-sistema legali Ewropea.
L-isem ġdid Entità għar-Regolaturi Ewropew fit-Telekomunicazzjoni (BERT) juri bidla fin-
natura ta' l-organizzazzjoni, u jirrifletti li l-BERT hija magħmula mir-rappreżentanti ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali (NRAs). L-entità l-ġdida ma jkollhiex is-setgħat ta' awtorità, 
iżda tibqa' integrata fis-sistema legali Ewropea.

It-tisħiħ tan-natura deċentralizzata tar-regolamentazzjoni
It-test rivedut tar-Regolament huwa maħsub sabiex jipprovdi sistema li ma tikkontradixxix l-
objettiv fuq tul taż-żmien li l-liġi tal-kompetizzjoni tissostitwixxi r-regolament ex-ante, u 
jiżgura li r-regolamenti dwar il-komunikazzjoni elettronika fl-Ewropa tiddependi fuq sistema 
diċentralizzata ta' regolaturi indipendenti li fiha l-NRAs ikollhom irwol deċiżiv.

L-ogħla entità ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-BERT ikun il-Bord tar-Regolaturi. Il-Bord tar-
Regolaturi huwa magħmul mill-NRAs1, u ppresedut minn wieħed mill-membri maħtura mill-
Bord tar-Regolaturi għal perjodu ta' sena. Il-Bord tar-Regolaturi jieħu d-deċiżjonijiet relatati 
mal-ħidmiet tal-BERT b'maġġoranza kkwalifikata (żewġ terzi). KIf maħsub fil-proposti tal-
Kummissjoni, ma jitwaqqaf l-ebda Bord Amministrattiv.

Regoli mtejba ta' tmexxija biex jiżguraw li jkun hemm teħid ta' deċiżjonijiet regolatorji 
effiċjenti u fil-ħin
Jitwaqqaf Bord Eżekuttiv li jkun magħmul minn mhux aktar minn ħames membri (jiġifieri ċ-
Chairperson għas-sena attwali, iċ-ċhairperson preċedenti u dak/dik prospettiv/a, li jaġixxu 
bħala viċi-Chairpersons, u żewġ membri oħra, maħtura mill-Bord tar-Regolaturi.) Il-Bord 
Eżekuttiv huwa responsabbli għat-tmexxija strateġika tal-BERT u jipprovdi gwida u 
istruzzjonijiet lid-Direttur Eżekuttiv fit-twettiq ta' ħidmietu/ħidmietha.

Id-Direttur Eżekuttiv huwa responsabbli għat-tmexxija ta' kuljum tal-ħidma tal-BERT, u 
jaġixxi fuq l-istruzzjonijiet tal-Bord Eżekuttiv. Id-Direttur Eżekuttiv jinħatar mill-Bord tar-
Regolaturi għal perjodu ta' tliet snin (li jista' jiġġedded darba biss).
L-uffiċċju tal-BERT għandu jaħdem taħt id-direzzjoni tad-Direttur Eżekuttiv. Għal 
kwistjonijiet regolatorji huwa jkun magħmula minn 15-il espert ipprovdut mir-regolaturi 
nazzjonali u 15-il ħaddiem taċ-ċivil Komunitarji. L-għadd totali ta' l-istaff m'għandux jaqbeż 
l-40. Din il-figura hija tnaqqis sinifikanti meta mqabbla mal-figuri ta' ħtiġijiet ta' ħaddiema 
proposti mill-EEMCA.

Sabiex tapprofitta mill-għarfien speċjalizzat ta' l-NRAs, il-BERT għandha twaqqat gruppi ta' 
ħidma responsabbli għat-temi regolatorji ewlenin relatati mal-ħidma tagħha, li fihom ir-
rappreżentanti ta' l-NRAs jaħdmu flimkien mar-rappreżentanti tal-BERT.

Responsabilitajiet iffukati sabiex itejbu l-azzjonijiet regolatorji konsistenti
Il-BERT għandha tkun responsabbli ta' ħames kwistjonijiet ewlenin:

                                               
1 Il-Bord tar-Regolaturi jkun fih ukoll delegati mill-pajjiżi ta' l-EFTA u dawk ta' adeżjoni, kif ukoll mill-
Kummissjoni, li jkollhom status ta' osservaturi u li ma jkollhom ebda dritt għall-vot.
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 Tikkontribwixxi għall-konsistenza ta' l-implimentazzjoni tar-rimedji fl-Istati 
membri permezz ta' rwol miżjud fil-proċedura ta' l-Artikolu 7;

 Tadotta pożizzjonijiet regolatorji komuni li jridu jitqiesu bis-sħiħ mir-
regolaturi nazzjonali; 

 Tagħti opinjonijiet lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-analiżi ta' swieq 
transnazzjonali;

 Tagħti parir dwar kwistjonijiet ta' politika dwar l-ispettru tar-radju ta' interess 
pan-Ewropew (inkluż għall-RSPG (il-Grupp għal Politika dwar l-Ispettru tar-
Radju)/RSC(il-Kumitat għall-Ispettru tar-Radju));

 Tieħu sekem f'koordinazzjoni u koperazzjoni internazzjonali.
Barra minn hekk, il-BERT twettaq ħidmiet speċifiċi amministrattivi, ta' rreġistrar u ta' 
monitoraġġ, relatati ma' kwistjonijiet Pan-Ewropej (l-istess kif maħsub għall-EEMCA), b'mod 
partikulari ħidmiet li jikkontribwixxu għal livell miżjud ta' kuxjenza mill-konsumatur, 
sakemm dawn il-ħidmiet ma jmorrux kontra r-regoli dwar delegazzjonijiet applikabbli għall-
Kummissjoni, u bl-eċċezzjoni ta' dawk relatati ma' kwistjonijiet ta' sigurtà tan-netwerk.
Il-baġit tal-BERT ikun ikkofinanzjat mill-baġit ta' l-UE u minn kontribuzzjonijiet diretti mill-
Istati Membri (permezz ta' l-NRAs). Jitwaqqaf Kumitat Baġitarju, li jkun magħmul mir-
rappreżentanti tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, sabiex japprova dik il-parti tal-
baġit tal-BERT li hija proposta li tkun iffinanzjata mill-fondi Komunitarji. L-użu tal-fondi 
komunitarji jkun suġġett għall-approvazzjoni u l-monitoraġġ mill-Parlament u mill-Kunsill, u 
l-implimentazzjoni tiegħu jkun suġġett għal kwittanza mill-Parlament.
Il-programm annwali ta' ħidma tal-BERT ikun iffinalizzat wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni, u jkun ippreżentat lill-Parlament u lill-Kunsill.
Rapport annwali jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Parlament.

Iċ-Chairperson jista', fuq bażi annwali, jiġi mistieden jattendi għal udjenza quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament u tal-Kunsill sabiex iwieġeb għal mistoqsijiet li jikkonċernaw ir-
rendiment tal-BERT

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jitlob lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qed tiġi stabbilita Awtorità tas-Suq
Ewropew tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi bir-responsabbiltajiet stabbiliti 
f’dan ir-Regolament.

1. Qed tiġi stabbilita Entità ta' Regolaturi 
Ewropej tat-Telekomunikazzjonijiet 
(BERT) (l-"Awtorità") bir-
responsabbiltajiet stabbiliti f’dan ir-
Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jingħata isem ġdid lill-Awtorità li tkopri l-preżenza tar-Regolaturi f'din l-entità.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha taġixxi fl-ambitu 
tad-Direttiva Kwadru u tad-Direttivi 
Speċifiċi, u tibbaża ruħha fuq l-għarfien 
espert disponibbli fl-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Għandha tikkontribwixxi għall-
funzjonament aħjar tas-suq intern għan-
netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, li jinkludu, 
b’mod partikolari, l-iżvilupp ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
transkomunitarji u livell għoli u effettiv 
tas-sigurtà tan-netwerks u ta’ l-
informzzjoni, permezz tal-kompiti elenkati 
fil-Kapitoli II u III.

2. L-Awtorità għandha taġixxi fl-ambitu 
tad-Direttiva ta' Qafas u tad-Direttivi 
Speċifiċi, u tibbaża ruħha fuq l-għarfien 
speċjalizzat disponibbli fl-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. Għandha 
tikkontribwixxi għat-tħaddim aħjar tas-suq 
intern għan-netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, li jinkludu, 
b’mod partikolari, l-iżvilupp ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
transkomunitarji, permezz tal-kompiti 
elenkati fil-Kapitoli II u III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isem ġdid juri bidla fil-funzjonijiet ta' qofol. Għandhom jitmneħħew ir-riferenzi għal 
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kompiti relatati mas-sigurtà tan-netwerk u ta' l-informazzjoni, peress li l-BERT ma tista' 
twettaq dawn il-funzjonijiet.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-għanijiet u l-kompiti ta’ l-Awtorità 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għall-kompetenzi ta’ l-Istati Membri 
rigward is-sigurtà tan-netwerks u ta’ l-
informazzjoni li jaqgħu barra mill-ambitu 
tat-Trattat KE, b'mod partikolari dawk 
koperti mit-Titoli V u VI tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea. Fi kwalunkwe każ, l-
għanijiet u l-kompiti ta' l-Awtorità 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għall-attivitajiet li jikkonċernaw is-sigurtà 
pubblika, id-difiża, l-attivitajiet ta’ l-Istat 
fl-oqsma tal-liġi kriminali u s-sigurtà ta' l-
Istat, inkluż il-benesseri ekonomiku ta’ l-
Istat meta l-kwistjonijiet ikunu relatati ma’ 
kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ l-Istat.

5. L-għanijiet u l-kompiti ta' l-Awtorità 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għall-attivitajiet li jikkonċernaw is-sigurtà 
pubblika, id-difiża, l-attivitajiet ta’ l-Istat 
fl-oqsma tal-liġi kriminali u s-sigurtà ta' l-
Istat, inkluż il-benesseri ekonomiku ta’ l-
Istat meta l-kwistjonijiet ikunu relatati ma’ 
kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ l-Istat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Anke f'din l-emenda, l-isem ġdid juri bidla fil-funzjoni ċentrali; għandhom jitmneħħew ir-
riferenzi għal kompiti relatati mas-sigurtà tan-netwerk u ta' l-informazzjoni, peress li l-BERT 
ma tista' twettaq dawn il-funzjonijiet.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tiżviluppa pożizzjonijiet komuni, linji 
gwida u l-aħjar prattiki għall-impożizjoni 
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ta' rimedji regolatorji fil-livell nazzjonali 
u timmoniterja l-implimentazzjoni 
tagħhom madwar l-Istati Membri;

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-emenda proposta għandha l-għan li tenfasizza l-irwol tal-BERT li jżid il-konsistenza tar-
rimedji permezz ta' l-għoti ta' gwida lill-NRAs u l-monitoraġġ ta' l-implimentazzjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tipprovdi pariri għall-parteċipanti fis-
suq u għall-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fuq kwistjonijiet regolatorji;

(c) tipprovdi pariri għall-parteċipanti fis-
suq (inklużi l-konsumaturi) u għall-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fuq 
kwistjonijiet regolatorji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi, flimkien ma' parteċipanti oħra fis-suq, għandhom jingħataw pariri mill-
Awtorità.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tipprovdi pariri u għajnuna lill-
Kummissjoni jew lil kwalunkwe entità 
oħra maħtura minn Stat Membru rigward 
kwalunkwe kwistjoni ta’ sigurtà tan-
netwerks u ta’ l-informazzjoni li taqa’ taħt 
ir-responsabbiltà ta’ l-Awtorità;

imħassar
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Or. en

Justification

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged 
with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and 
governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence 
of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration 
of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In 
addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related 
issues in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or 
at least ineffective in addressing) such issues at the community level.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tieħu deċiżjonijiet individwali 
b’relazzjoni għall-ħruġ tad-drittijiet ta’ 
użu għan-numri mill-Ispazju Ewropew 
tan-Numerazzjoni Telefonika (ETNS);

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-BERT ma tistax tieħu deċiżjonijiet relatati man-numri fl-ETNS, billi dawn is-setgħat huma 
riservati għall-Kummissjoni. Barra minn hekk, fid-dawl tal-fatt li aktarx se jkun hemm numru 
żgħir ta' dawn il-proċeduri, ma jkunx ġustifikabbli jew ipproporzjonat li dawn il-kompiti 
jingħataw lil xi aġenzija.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) tgħin lill-Kummissjoni fl-għażla ta' l-
intrapriżi li se jingħataw drittijiet ta’ użu 

imħassar
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tal-frekwenzi tar-radju u tan-numri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BERT tipprovdi pariri (bħal f'kull kwistjoni oħra, inklużi l-proċeduri għall-Artikolu 7) lill-
Kummissjoni, kif ukoll lil entitatjiet kompetenti oħra b'responsabilitajiet relatati mal-
frekwenza, sabiex ikunu jistgħu jwettqu dawn ir-responsabilitajiet b'mod aktar effettiv.  Il-
BERT ma tiħux f'idejha l-proċeduri attwali mill-Kummissjoni (deskritta bl-użu tal-verb 
"tgħin"), billi dawn il-proċeduri huma riservati għall-Kummissjoni u, fid-dawl tal-fatt li 
aktarx se jkun hemm numru żgħir ta' dawn il-proċeduri, ma jkunx ġustifikabbli jew 
ipproporzjonat li dan il-kompitu jingħata lil xi aġenzija.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) tiġbor u tqassam mill-ġdid il-ħlasijiet 
ta’ użu għad-drittijiet ta’ użu tal-
frekwenzi tar-radju u tan-numri ;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BERT ma tistax tiġbor ħlasijiet għall-użu, u lanqas ma tista' tqassam mill-ġdid dawn il-
ħlasijiet, peress li l-BERT m'għandhiex tieħu f'idejha l-inkarigu li twettaq il-proċeduri ta' 
ħruġ ta' liċenzji. Għal darb'oħra, fid-dawl tal-fatt li aktarx se jkun hemm numru żgħir ta' 
dawn il-proċeduri, ma jkunx ġustifikabbli jew ipproporzjonat li dan il-kompitu jiġi ssekondat 
lil ħaddieħor.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità 
għandha tagħti opinjonijiet dwar il-
kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità 
għandha tagħti opinjonijiet lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet regolatorji 
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komunikazzjonijiet elettroniċi. nazzjonali dwar il-kwistjonijiet kollha li 
jikkonċernaw il-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. L-Awtorità tista' wkoll, fuq 
inizjattiva tagħha stess, tagħti opinjonijiet
lill-Kummissjoni jew lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali dwar kull kwistjoni
li tikkonċerna l-komunikazzjonijiet 
elettroniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’mod partikolari, l-Awtorità għandha
tagħti kontribuzzjoni għall-applikazzjoni 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet fid-
Direttiva Kwadru u fid-Direttivi Speċifiċi 
billi tgħin lill-Kummissjoni fil-
preparazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet jew 
deċiżjonijiet li għandhom jiġu adottati mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 19 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Kwadru).

2. B’mod partikolari, l-Awtorità għandha 
tikkontribwixxi għall-applikazzjoni 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet fid-
Direttiva ta' Qafas u fid-Direttivi Speċifiċi 
billi tgħin lill-Kummissjoni fit-tħejjija ta’ 
rakkomandazzjonijiet jew deċiżjonijiet jew 
miżuri tekniċi ta' implimentazzjoni li 
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas). F'dan il-
kuntest l-Awtorità għandha tagħti 
għajnuna lill-Parlament Ewropew fir-
rigward ta' kull talba għal informazzjoni 
jew leġiżlazzjoni li taqa' fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-funzjonijiet tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 3 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-sigurtà u l-integrità tan-netwerks u 
tas-servizzi pubbliċi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi inklużi 
kwistjonijiet marbuta ma’ ksur tas-sigurtà 
u/jew ta’ l-integrità, skond l-Artikolu 13a 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Kwadru) u l-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2002/58/KE (Direttiva dwar il-privatezza u 
l-komunikazzjonijiet elettroniċi);

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 3 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) analiżijiet ta’ swieq nazzjonali speċifiċi 
skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru);

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 3 - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) miżuri dwar kwistjonijiet ta’ frekwenzi 
tar-radju skond l-Artikoli 4 u 6 tad-
Deċiżjoni 676/2002/KE (id-Deċiżjoni dwar 
l-Ispettri tar-Radju);

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 3 - punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) skond l-Artikoli 6a u 6b tad-Direttiva 
2002/20/KE (Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni) 
:

imħassar

(i) kundizzjonijiet armonizzati relatati 
mad-drittijiet ta’ użu tal-frekwenzi jew 
tan-numri tar-radju; 
(ii) emenda jew irtirar tad-drittijiet ta’ użu 
maħruġa fuq bażi koordinata jew 
armonizzata;
(iii) l-għażla ta’ l-intarpriżi li jistgħu 
jingħatawlhom drittijiet individwali ta’ 
użu għall-frekwenzi jew għan-numri għal 
servizzi b’potenzjal transkonfinali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt p a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) l-għoti ta' pariri lill-RSPG (Grupp 
għal Politika dwar l-Ispettru tar-Radju) 
u/jew lill-RSC (Kumitat għall-Ispettru tar-
Radju) jew entitajiet rilevanti oħra, jekk 
ikun xieraq, fir-rigward ta' kwistjonijiet 
fil-kamp ta' kompetenza ta' l-Awtorità, 
sakemm dawn il-kwistjonijiet jolqtu jew 
huma milquta mill-immaniġġjar ta' l-
ispettru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tqis bis-sħiħ 
l-opinjonijiet mogħtija mill-Awtorità, u 
tiddikkjara pubblikament kif dawn ġew 
ikkunsidrati.

Or. en

Justification

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT 
would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
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paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks 
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us.
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-konsultazzjoni ma’ l-Awtorità dwar id-
definizzjoni u l-analiżi tas-swieq 
nazzjonali, u dwar ir-rimedji

Il-konsultazzjoni ma’ l-Awtorità dwar id-
definizzjoni u l-analiżi tas-swieq nazzjonali

1. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Awtorità meta taġixxi skond l-Artikolu 
7(4) u (8) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Kwadru).

1. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Awtorità meta taġixxi skond l-Artikolu 
7(4) tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
ta' Qafas).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha tagħti opinjoni lill-
Kummissjoni dwar l-abbozz ta’ miżura 
konċernat fi żmien erba’ ġimgħat minn 
meta tiġi informata b’dan. L-opinjoni 
għandha tinkludi analiżi dettaljata u 

2. Il-Kummissjoni għandha titlob opinjoni 
mingħand l-Awtorità dwar l-abbozz ta’ 
miżura konċernat fi żmien erba’ ġimgħat 
minn meta tiġi mgħarrfa b’dan. L-opinjoni 
għandha tinkludi analiżi dettaljata u 



PA\718429MT.doc 15/62 PE404.762v01-00

MT

oġġettiva ta’ jekk l-abbozz tal-miżura 
jikkostitwix ostaklu għas-suq uniku u l-
kompatibbiltà tagħha mad-dritt 
Komunitarju, b’mod partikolari ma’ l-
għanijiet li jissemmew fl-Artikolu 8 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Kwadru). 
Fejn ikun xieraq, l-Awtorità għandha
tindika liema bidliet għandhom isiru fl-
abbozz tal-miżura sabiex ikun żgurat li 
dawn l-għanijiet jiġu sodisfatti bl-aktar 
mod effettiv.

oġġettiva ta’ jekk l-abbozz tal-miżura 
jikkostitwix ostaklu għas-suq uniku u l-
kompatibbiltà tiegħu mad-dritt 
Komunitarju, b’mod partikolari ma’ l-
għanijiet li jissemmew fl-Artikolu 8 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas). 
Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha 
titlob lill-Awtorità sabiex tindika liema 
bidliet għandhom isiru fl-abbozz tal-miżura 
sabiex ikun żgurat li dawn l-għanijiet jiġu 
sodisfati bl-aktar mod effettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Awtorità għandha tagħti lill-
Kummissjoni fuq it-talba tagħha l-
informazzjoni kollha disponibbli biex 
twettaq il-kompiti msemmija fil-paragrafu 
2.

3. Il-Kummissjoni tista' titlob lill-Awtorità 
sabiex tagħtiha l-informazzjoni kollha 
disponibbli biex twettaq il-kompiti 
msemmija fil-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riferenza għar-rimedji tneħħiet minn din id-dispożizzjoni sabiex tkun tidher il-fehma 
tagħna li s-setgħat ta' veto tal-Kummissjoni m'għandhomx ikunu estiżi għar-rimedji. 
Madankollu, kif irrimarkat hawn fuq fir-rigward ta' l-Artikolu 4, aħna nemmnu li hemm irwol 
li jrid jitwettaq mill-BERT li jrid jiġi rifless ukoll f'emendi xierqa għad-Direttiva ta' Qafas.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6
L-analiżijiet tas-swieq nazzjonali mill-

Awtorità

imħassar

1. Skond l-Artikolu 16(7) tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru), jekk l-
Awtorità tirċievi talba mingħand il-
Kummissjoni sabiex tanalizza suq 
rilevanti speċifiku fi Stat Membru, 
għandha tagħti opinjoni u tipprovdi lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa, 
inklużi r-riżultati tal-konsultazzjoni 
pubblika u ta’ l-analiżi tas-suq. Jekk l-
Awtorità ssib li l-kompetizzjoni f’dak is-
suq ma tkunx effettiva, wara 
konsultazzjoni pubblika, l-opinjoni 
tagħha għandha tinkludi abbozz ta’ 
miżura li jispeċifika l-intrapriża(i) li tqis li 
għandha/hom tingħażel/jintgħażlu bħala 
li għandha/hom setgħa sinfikanti tas-suq 
f’dak is-suq u l-obbligi xierqa li 
għandhom jiġu imposti.
2. Fejn ikun xieraq, l-Awtorità tista’ 
tikkonsulta lill-awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni rilevanti qabel ma toħroġ l-
opinjoni tagħha lill-Kummissjoni.
3. L-Awtorità għandha tagħti lill-
Kummissjoni fuq it-talba tagħha l-
informazzjoni kollha disponibbli biex 
twettaq il-kompiti msemmija fil-paragrafu 
1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 6 għandu jitħassar kollu kemm hu minħabba li l-BERT mhix f'pożizzjoni li tieħu l-
inkarigu li twettaq proċedura ta' analiżi tas-suq, peress li m'għandhiex l-għarfien lokali
rilevanti li jkun meħtieġ għal proċedura effettiva.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-Kummissjoni tkun identifikat suq 
transnazzjonali skond l-Artikolu 15(4) tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Kwadru), 
l-Awtorità għandha tagħmel l-analiżi tas-
suq b’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali skond l-Artikolu 
16(5) ta’ dik id-Direttiva u tagħti opinjoni 
lill-Kummissjoni dwar dan.

2. Fejn il-Kummissjoni tkun identifikat suq 
transnazzjonali skond l-Artikolu 15(4) tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas), 
l-Awtorità tista', fuq talba, tgħin lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kkonċernati fl-analiżi konġunta tas-suq
skond l-Artikolu 16(5) ta’ dik id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-Awtorità tikkonkludi li s-suq 
transnazzjonali rilevanti ma jkunx 
kompetittiv b’mod effettiv, l-opinjoni lill-
Kummissjoni għandha tinkludi abbozz ta’ 
miżura li jispeċifika l-intrapriża(i) li tqis li 
għandha/hom tingħażel/jingħażlu bħala li 
għandha/hom setgħa sinfikanti tas-suq 
f’dak is-suq u l-obbligi xierqa li 
għandhom jiġu imposti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel l-għotja ta’ l-opinjoni skond il-
paragrafu 1 jew 3, l-Awtorità għandha 
tikkonsulta ma’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u ma’ l-awtoritajiet nazzjonali 
tal-kompetizzjoni u għandha twettaq 
konsultazzjoni pubblika skond l-Artikolu 
42 ta’ dan ir-Regolament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni
Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Awtorità għandha tagħti lill-
Kummissjon fuq it-talba tagħha l-
informazzjoni kollha disponibbli biex 
twettaq il-kompiti msemmija fil-paragrafi 
1 sa 4.

5. L-Awtorità għandha tagħti lill-
Kummissjoni, fuq talba tagħha, l-
informazzjoni kollha disponibbli biex 
twettaq il-kompiti msemmija fil-paragrafu 
1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal kuntrarju tas-swieq nazzjonali (fejn l-NRAs għandhom iżommu s-setgħa li jieħdu 
miżuri), is-setgħa tal-Kummissjoni li tieħu miżuri fir-rigward tas-swieq trans-nazzjonali hija 
rikonoxxuta, madankollu, ma jkunx ġustifikabbli u lanqas proporzjonat, kif ukoll inflessibbli, 
li jkun iddefinit kontenut speċifiku u metodoloġija għall-BERT fir-rigward ta' l-opinjoni li trid 
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tagħti, b'mod partikulari, peress li m'hemm ebda preċedent li jikkonċerna l-analiżi tas-swieq 
trans-nazzjonali.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandha tkun tista' tieħu 
deċiżjonijiet relatati mal-ħruġ tad-drittijiet 
ta' użu għan-numri mill-Ispazju Ewropew 
tan-Numri tat-Telefown (ETS) 
f'konformità ma' l-Artikolu 10 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Kwadru). 
Għandha tkun ukoll responsabbli, f’isem 
l-Istati Membri, mill-amministrazzjoni u 
mill-iżvilupp ta’ l-Ispazju Ewropew tan-
Numerazzjoni Telefonika (ETNS) li 
ngħatalu l-prefiss 3883.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jitneħħew ir-riferenzi għas-setgħat tal-BERT li tieħu deċiżjonijiet (ara wkoll il-kummenti 
għall-Artiklou 3).

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità 
għandha tipprovdi pariri lill-Kummissjoni 
u twettaq studji u analiżijiet, b’mod 
partikolari dwar aspetti tekniċi u 
ekonomiċi, rigward l-użu ta’ frekwenzi 
tar-radju fil-Komunità għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, jew 
b'inizjattiva tagħha stess, l-Awtorità 
għandha tipprovdi pariri lill-Kummissjoni, 
lill-RSPG u/jew lill-RSC jew entitajiet 
rilevanti oħra, kif ikun xieraq, fir-rigward 
ta' kwistjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' 
kompetenza tagħha li jolqtu jew li huma 
milquta mill-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
fil-Komunità għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, kif ukoll telabora parir 
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konġunt lill-Kummissjoni fir-rigward tat-
tfassil ta' l-objettivi komuni ta' politika 
msemmija fl-Artikolu 6(3) tad-Deċiżjoni 
676/2002/KE (Deċiżjoni dwar l-Ispettru 
tar-Radju), b'ħidma mill-qrib ma' l-RSPG 
u l-RSC, skond il-każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fuq it-talba tagħha, l-Awtorità għandha 
tipprovdi lill-Kummissjoni pariri rigward 
it-tfassil ta’ għanijiet ta’ politika komuni li 
jissemmew fl-Artikolu 6(3) tad-Deċiżjoni 
676/2002/KE (id-Deċiżjoni dwar l-Ispettri
tar-Radju), meta dawn jaqgħu fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

3. Fuq it-talba tagħha, jew fuq inizjattiva 
tagħha stess, l-Awtorità għandha tipprovdi 
parir lill-RSPG u/jew lill-RSC jew 
entitajiet rilevanti oħra fir-rigward tal-
parir tagħhom lill-Kummissjoni rigward 
it-tfassil ta’ għanijiet ta’ politika komuni li 
jissemmew fl-Artikolu 6(3) tad-Deċiżjoni 
676/2002/KE (id-Deċiżjoni dwar l-Ispettru
tar-Radju), meta dawn jaqgħu fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità għandha tippubblika rapport 4. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi 
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annwali dwar żviluppi prospettivi fil-
frekwenzi fis-settur tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u dwar politiki fejn għandha 
tidentifika l-ħtiġiet u l-isfidi potenzjali.

għar-rapporti ppubblikati mill-
Kummissjoni, mill-RSPG, mill-RSC jew 
kwalunkwe korp ieħor rilevanti, kif ikun 
il-każ, dwar żviluppi prospettivi fil-
frekwenzi fis-settur tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u dwar politiki fejn għandha 
tidentifika l-ħtiġiet u l-isfidi potenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi għandhom l-għan li jiddefinixxu b'aktar ċarezza l-irwoli tal-BERT fir-rigward tal-
frekwenzi u jiċċaraw li l-irwol ewlieni tagħha huwa li tagħti parir mhux biss lill-Kummissjoni 
iżda lill-entitajiet speċifiċi (RSC u RSPG) li diġà ġew mogħtija inkarigi marbutin mal-
frekwenzi tar-radju. Il-BERT m'għandhiex tingħata inkarigi li huma diġà mogħtija lill-RSC u 
l-RSPG, għax dan iwassal għal nuqqas ta' effettività u konfużjoni fil-kompetenzi regolatorji u 
ta' frekwenza; għal kuntrarju, l-irwol tagħha għandu jkun komplimentari ma' dawn l-entitajiet 
sabiex ikun żgurat li l-objettivi tal-politika dwar il-komunikazzjoni elettronika jkunu uniformi 
fl-entitajiet kollha li huma attivi fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità 
għandha tipprovdi lill-Kummissjoni 
b’opinjoni dwar l-ambitu u l-kontenut ta’ 
kwalunkwe waħda mill-miżuri 
implimentattivi provduti fl-Artikolu 6a tad-
Direttiva 2002/20/KE (id-Direttiva ta' 
Awtorizzazzjoni). B’mod partikolari, dan 
jista’ jinkludi l-valutazzjoni ta’ l-Awtorità 
tal-benefiċċji li jistgħu jakkumulaw għas-
suq uniku fin-netwerks u fis-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi mill-miżuri 
implimentattivi li ġew adottati mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 6a tad-
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni) u l-identifikazzjoni tas-
servizzi b’potenzjal transkomunitarju li 
għandhom jibbenfikaw minn dawk il-
miżuri.

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni u/jew ta' l-
RSPG u l-RSC jew ta' entitajiet oħra 
rilevanti, l-Awtorità għandha tipprovdi 
opinjoni dwar l-ambitu u l-kontenut ta’ 
kwalunkwe waħda mill-miżuri 
implimentattivi provduti fl-Artikolu 6a tad-
Direttiva 2002/20/KE (id-Direttiva ta' 
Awtorizzazzjoni). B’mod partikolari, dan 
jista’ jinkludi l-valutazzjoni ta’ l-Awtorità 
tal-benefiċċji li jistgħu jakkumulaw għas-
suq uniku fin-netwerks u fis-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi mill-miżuri 
implimentattivi li ġew adottati mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 6a tad-
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni) u l-identifikazzjoni tas-
servizzi b’potenzjal transkomunitarju li 
għandhom jibbenfikaw minn dawk il-
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miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn opinjoni ta’ l-Awtorità, skond il-
paragrafu 1, tkun relatata ma’ l-
implimentazzjoni ta’ proċedura komuni 
ta’ għażla għad-drittijiet ta’ użu li jaqgħu 
fl-ambitu ta’ l-Artikolu 6b tad-Direttiva 
2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni), b’mod partikolari, dik l-
opinjoni għandha:

imħassar

(a) tidentifika s-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi li l-
provvista tagħhom fuq bażi transkonfinali 
fil-Komunità għandha tibbenefika mill-
użu ta’ frekwenzi jew ta’ numri, li d-
drittijiet tagħhom jingħataw permezz ta’ 
proċedura waħdanija u skond sett wieħed 
ta’ kundizzjonijiet;
(b) tidentifika n-numri jew il-firxiet ta’ 
numri li jistgħu jintużaw għal servizzi ta’ 
din ix-xorta;
(c) tivvaluta l-livell tad-domanda effettiva 
jew potenzjali fil-Komunità għal servizzi 
ta’ din ix-xorta, u
(d) tispeċifika kwalunkwe limitazzjoni li 
tqies li hija xierqa fuq in-numru ta’ 
drittijiet ta’ użu li għandhom jiġu offruti 
skond il-proċedura komuni ta’ għażla u 
skond il-proċeduri li għandhom jiġu 
segwiti għall-għażla ta’ l-intrapriżi li 
għandhom jingħatawlhom dawk id-
drittijiet, billi jitqiesu, fejn ikun 
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applikabbli, il-prinċipji stabbiliti fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2002/20/KE 
(Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-Kummissjoni titlob hekk, l-
Awtorità għandha tispjega jew 
tissupplimenta kwalunkwe opinjoni 
maħruġa skond il-paragrafu 1 fit-terminu 
ta’ żmien speċifikat f’dik it-talba.

3. Jekk il-Kummissjoni jew l-RSPG u/jew 
l-RSC jew entità oħra rilevanti titlob hekk, 
l-Awtorità għandha tispjega jew 
tissupplimenta kwalunkwe opinjoni 
maħruġa skond il-paragrafu 1 fit-terminu 
ta’ żmien speċifikat f’dik it-talba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li huwa fl-aħjar interess tas-suq intern li l-BERT tikkontribwixxi għall-isforzi tal-
Kummissjoni fir-rigward ta' l-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet u l-proċeduri relatati ma' l-
awtorizzazzjonijiet billi tagħti opinjonijiet lill-Kummissjoni, kull rekwiżit definit dwar il-
kontenut ta' din l-opinjoni jmur kontra l-prinċipju tal-flessibilità u l-kapaċità li l-BERT 
tagħmel użu mill-għarfien speċjalizzat ta' l-NRAs b'mod effettiv.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12
Proposta għall-għażla ta’ l-intrapriżi

imħassar
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Skond l-Artikolu 6b tad-Direttiva 
2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni), l-Awtorità għandha:
(a) tirċievi u tipproċessa l-
applikazzjonijiet mingħand l-intrapriżi 
għad-drittijiet ta’ użu tal-frekwenzi tar-
radju u tan-numri u tiġbor il-ħlasijiet 
amministrattivi imposti fuq l-intrapriżi 
skond proċedura komuni ta’ għażla;
(b) twettaq il-proċedura komuni ta’ għażla 
u tipproponi l-intrapriża(i) li jistgħu 
jingħatawlha/hom drittijiet ta’ użu 
individwali skond dawk id-
dispożizzjonijiet;
(c) tagħti rapport lill-Kummissjoni fejn 
issemmi fid-dettall l-applikazzjonijiet li 
tkun irċeviet, tiddeskrivi l-valutazzjoni li 
tkun għamlet ta’ dawk l-applikazzjoni, 
tipproponi l-intrapriża(i) l-aktar eliġibbli 
li għandhom jingħatawlha/hom drittijiet 
individwali ta’ użu u tiġġustifika din l-
għażla b’referenza għall-kriterji ta’ 
għażla stabbiliti fil-miżura 
implimentattiva rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BERT m'għandhiex ikollha l-iskop, jew titqiegħed f'qagħda, li jkollha rwol attiv fit-twettiq 
ta' proċeduri ta' għażla fil-livell komunitarju, peress li l-assenjazzjoni ta' dawn l-inkarigi mill-
Kummissjoni lill-BERT ma jkunx ġustifikabbli fid-dawl tan-numru potenzjali ta' dawn il-
proċeduri.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13
L-irtirar tad-drittijiet ta’ użu tal-frekwenzi 

tar-radju u tan-numri maħruġa skond 

imħassar
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proċeduri komuni
Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità 
għandha tagħti opinjoni lill-Kummissjoni 
dwar l-irtirar tad-drittijiet ta’ użu 
maħruġa skond il-proċeduri komuni 
provduti fl-Artikolu 6b tad-Direttiva 
2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni). Din l-opinjoni għandha 
teżamina jekk kienx hemm ksur serju u 
ripetut tal-kundizzjonijiet marbuta mad-
drittijiet ta’ użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13 għandu jitneħħa, b'konformità mal-kummenti li saru dwar l-Artikoli 11 u 12. 

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14
Is-sigurtà tan-netwerks u ta’ l-

informazzjoni

imħassar

Minbarra l-kompiti li jissemmew fl-
Artikolu 4(3)(b) u fl-Artikolu 19(4) u (5), 
l-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-
iżvilupp ta' kultura ta' netwerk u ta' 
sigurtà ta' informazzjoni, b'mod 
partikolari billi:
(a) tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri fl-iżvilupp 
ta’ metodoloġiji komuni sabiex ikunu 
prevenuti, indirizzati u jkun hemm 
reazzjoni għall-kwistjonijiet tas-sigurtà 
tan-netwerks u ta’ l-informazzjoni;
(b) tagħti pariri lill-Kummissjoni dwar 
riċerka fil-qasam tas-sigurtà tan-netwerks 
u ta’ l-informazzjoni kif ukoll dwar l-użu 
effettiv tat-teknoloġiji tal-prevenzjoni tar-
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riskji; u tippromwovi attivitajiet ta’ 
valutazzjoni tar-riskji, soluzzjonijiet 
interoperabbli ta’ ġestjoni tar-riskji u 
studji dwar soluzzjonijiet ta’ ġestjoni ta’ 
prevenzjoni fl-organizzazzjonijiet tas-
settur pubbliku u dak privat, u
(c) tagħti kontribuzzjoni għall-isforzi 
Komunitarji sabiex ikun hemm 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u, fejn ikun 
xieraq, ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali sabiex ikun promoss 
metodu globali komuni għal kwistjonijiet 
ta’ sigurtà tan-netwerks u ta’ l-
informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BERT ma jkollux kompiti inkarigi u dmirijiet relatati ma' kwistjonijiet ta' sigurtà tan-
netwerks. L-għaqda ta' l-ENISA mal-BERT twassal għal konfużjoni fl-objettivi tal-politika, fil-
prijoritajiet u fl-immaniġġjar, kif ukoll diffikultajiet oħra bla bżonn u li ma jistgħux jitbassru, 
u jikkompromettu l-ħidma bla xkiel u l-effikaċja tar-reġim riformat.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15
L-inizjattiva tagħha stess

imħassar

Fuq l-inizjattiva tagħha stess, l-Awtorità 
tista’ tagħti opinjoni lill-Kummissjoni 
dwar kwistjonijiet li jissemmew fl-Artikoli 
4(2), 7(1), 8(3), 10(1), 12, 14, 21 u 22.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni m'għadx hemm bżonnha u, fid-dawl tal-kliem imtejjeb ta' l-Artikolu 4, 
għandha titneħħa.
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16
Ġbir ta' ħlasijiet amministrattivi għal 

servizzi provduti mill-Awtorità

imħassar

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
ħlasijiet amministrattivi imposti fuq l-
intrapriżi għal servizzi provduti mill-
Awtorità skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 54(2) u abbażi ta' opinjoni ta' l-
Awtorità. L-Awtorità għandha tiġbor 
dawn il-ħlasijiet amministrattivi..
2. Il-ħlasijiet amministrattivi għandhom 
ikunu imposti fuq l-intrapriżi individwali 
b’mod oġġettiv, trasparenti u proporzjonat 
li jimminimizza spejjeż amministrattivi 
addizzjonali u ħlasijiet assoċjati.
3. Il-ħlasijiet amministrattivi li jissemmew 
fil-paragrafu 1 jistgħu jkopru:
(a) l-ispejjeż amministrattivi li ħarġet l-
Awtorità fil-ġestjoni tal-proċedura ta’ 
għażla skond l-Artikolu 12;
(b) l-ipproċessar ta’ l-appelli skond l-
Artikolu 34;
(c) l-ispejjeż amministrattivi li saru mill-
Awtorità fl-aministrazzjoni ta’ l-Ispazju 
Ewropew tan-Numerazzjoni Telefonika 
skond l-Artikolu 8.
Il-ħlasijiet kollha għandhom ikunu 
espressi u għandhom jitħallsu f’euro.
4. L-ammont tal-ħlasijiet amministrattivi 
għandu jkun iffissat f’tali livell sabiex 
ikun żgurat li d-dħul minn dawn il-
ħlasijiet fil-prinċipju jkun biżżejjed sabiex 
tkun koperta l-ispiża kollha tas-servizzi 
mogħtija.
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5. L-Awtorità għandha tippubblika 
sommarju annwali ta’ l-ispejjeż u tal-
ħlasijiet amministrattivi tagħha. Fid-dawl 
ta’ kwalunkwe differenza bejn is-somma 
totali tal-ħlasijiet u l-ispejjeż 
amministrattivi totali, għandha tagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni li fiha tindika l-
aġġustamenti xierqa li għandhom isiru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tirrifletti li l-BERT m'huwiex se jipprovdi servizzi li għalihom ikun iġġustifikat il-
ġbir ta' ħlasijiet amministrattivi.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17
Il-ġbir u t-tqassim mill-ġdid tal-ħlasijiet 

ta’ użu għad-drittijiet ta’ użu tal-
frekwenzi tar-radju u tan-numri u tal-
ħlasijiet amministrattivi taħt proċedura 

komuni ta’ għażla

imħassar

1. Fejn, skond l-Artikolu 6b tad-Direttiva 
2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni), jiġu imposti ħlasijiet ta’ 
użu għad-drittijiet ta’ użu tal-frekwenzi 
tar-radju jew tan-numri fuq intrapriżi l-
Awtorità għandha tkun responsabbli mill-
ġbir u mit-tqassim mill-ġdid ta’ ħlasijiet 
ta’ użu ta’ din ix-xorta. 
Malli tirċevi l-ħlasijiet ta’ użu l-Awtorità 
għandhom tqassamhom mill-ġdid fost l-
Istati Membri rilevanti u l-Awtorità skond 
il-limitu ta’ żmien u l-proporzjon li 
għandhom jiġu ffissati mill-Kummissjoni, 
skond l-Artikolu 6b tad-Direttiva 
2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni).
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Jekk il-limitu taż-żmien u l-proprzjon ma 
jiġux stabbiliti mill-Kummissjoni, il-
ħlasijiet ta’ użu għandhom jitqassmu mill-
ġdid fuq il-bażi tal-popolazzjoni ta’ kull 
Stat Membru li ħtieġlu joħroġ drittijiet ta’ 
użu fl-aħħar sena kompluta qabel it-
tnedija tal-proċedura ta’ għażla.
2. Wara proċedura komuni ta’ għażla 
għad-drittijiet ta’ użu għall-frekwenzi jew 
għan-numri, l-Awtorità għandha tkun 
responsabbli mill-ġbir u mit-tqassim mill-
ġdid tal-ħlasijiet amministrattivi li jiġu 
imposti fuq l-intrapriżi magħżula sabiex 
ikunu koperti l-ispejjeż amministrattivi ta’ 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali meta 
jimmonitorjaw il-konformità mal-
kundizzjonijiet komuni. 
L-Awtorità għandha tqassam mill-ġdid 
dawn il-ħlasijiet amministrattivi li 
jissemmgħu fl-ewwel subparagrafu lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali malli 
tirċevihom, skond il-valuri provduti mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jitħassar kollu sabiex juri li l-BERT mhix se tkun involuta fil-ġbir u r-
ridistribuzzjoni ta' ħlasijiet għall-użu u ħlasijiet amministrattivi.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Billi tqis il-politika Komunitarja dwar il-
komunikazzjonijiet elettroniċi, l-Awtorità 
għandha tippromwovi l-iskambju ta’ 
informazzjoni kemm bejn l-Istati Membri 
kif ukoll bejn l-Istati Membri, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Kummissjoni 
dwar is-sitwazzjoni u l-iżvilupp ta’ 

1. Billi tqis il-politika Komunitarja dwar il-
komunikazzjonijiet elettroniċi, l-Awtorità 
għandha tippromwovi l-iskambju ta’ 
informazzjoni kemm bejn l-Istati Membri 
kif ukoll bejn l-Istati Membri, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Kummissjoni
dwar is-sitwazzjoni u l-iżvilupp ta’ 
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attivitajiet regolatorji rigward in-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, inkluża s-sigurtà tan-netwerks 
u ta’ l-informazzjoni.

attivitajiet regolatorji rigward in-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 19 - paragrafu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-organizzazzjoni jew il-promozzjoni 
ta’ taħriġ fil-kwistjonijiet kollha li 
jikkonċernaw il-komunikazzjonjiet 
elettroniċi.

(c) l-organizzazzjoni jew il-promozzjoni 
ta’ taħriġ għall-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fil-kwistjonijiet kollha li 
jikkonċernaw il-komunikazzjonjiet 
elettroniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità għandha tiġbor 
informazzjoni xierqa, b’mod partikolari 
skond l-Artikolu 13a tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru), sabiex 
tanalizza riskji kurrenti u emerġenti. 
B’mod partikolari għandha tistudja fuq il-
livell Ewropew, dawk ir-riskju li jistgħu 
jipproduċu impatt fuq il-flessibilità u d-

imħassar
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disponibbiltà tan-netwerks tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u fuq l-
awtentiċità, l-integrità, u l-kunfidenzjalità 
ta’ l-informazzjoni li kien hemm aċċess 
għaliha u li ġiet trażmessa permezz 
tagħhom, u tipprovdi r-riżultati ta’ l-
analiżi lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi 
biex titqajjem kuxjenza u għad-
disponibbiltà ta’ informazzjoni f’waqtha,
oġġettiva u komprensiva, inkluż dwar 
kwistjonijiet ta’ sigurtà tan-netwerks u ta’ 
l-informazzjoni, għall-utenti kollha, billi, 
fost l-oħrajn, tippromwovi skambji ta’ l-
aħjar prattiki kurrenti, inkluż dwar metodi 
sabiex l-utenti jiġu mwissija, u billi tfittex 
sinerġija bejn l-inizjattivi tas-settur 
pubbliku u dawk tas-settur privat.

5. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi 
biex titqajjem kuxjenza u għad-
disponibbiltà ta’ informazzjoni f’waqtha, 
oġġettiva u komprensiva għall-utenti 
kollha, billi, fost l-oħrajn, tippromwovi 
skambji ta’ l-aħjar prattiki kurrenti u billi 
tfittex sinerġija bejn l-inizjattivi tas-settur 
pubbliku u dawk tas-settur privat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-għanijiet ta’ l-ippjanar u l-allokazzjoni, id-dmirijiet marbuta mat-taħriġ fis-
sottosezzjoni 2(c) għandhom ikunu definiti b’mod iktar restrittiv. Is-sottosezzjoni 4 titneħħa 
kollha kemm hi u s-sottosezzjoni 5 titneħħa parzjalment biex tidher it-tneħħija tad-dmirijiet 
marbuta mas-sigurtà tan-netwerks.
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha tippubblika rapport 
annwali dwar l-iżviluppi fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, inklużi l-
kwistjonijiet tal-konsumatur, fejn għandha 
tidentifika l-ostakli li fadal sabiex jiġi 
kompletat is-suq uniku għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi. Ir-rapport 
għandu jinkludi wkoll ħarsa ġenerali u 
analiżi ta’ l-informazzjoni dwar il-
proċeduri nazzjonali ta’ appell ipprovduti 
mill-Istati Membri skond l-Artikolu 4(3) 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas), u sakemm jintużaw il-proċeduri ta’ 
ftehim għat-tilwim barra mill-qorti li 
jissemmew fl-Artikolu 34 tad-Direttiva 
2002/22/KE (Direttiva Servizz Universali) 
fl-Istati Membri.

2. L-Awtorità għandha tippubblika rapport 
annwali dwar l-iżviluppi fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, inklużi l-
kwistjonijiet tal-konsumatur, fejn għandha 
tidentifika l-ostakli li fadal sabiex jiġi 
kompletat is-suq wieħed għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi, anke dawk 
marbuta ma’ nuqqas ta’ għarfien tal-
konsumatur. Ir-rapport għandu jinkludi 
wkoll ħarsa ġenerali u analiżi ta’ l-
informazzjoni dwar il-proċeduri nazzjonali 
ta’ appell ipprovduti mill-Istati Membri 
skond l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), u 
sakemm jintużaw il-proċeduri ta’ ftehim 
għat-tilwim barra mill-qorti li jissemmew 
fl-Artikolu 34 tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva Servizz Universali) fl-Istati 
Membri. Dawk il-partijiet tar-rapport li 
jittrattaw kwistjonijiet li jaffettwaw lill-
konsumaturi, inklużi paraguni dwar it-
tariffi bl-imnut, għandhom ikunu 
ppubblikati fuq il-websajt ta’ l-Awtorità 
b’mod li jkun faċilment aċċessibbli għall-
konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġustifikazzjoni

L-emendi juru bidla fl-enfasi għal fuq il-ħarsien tal-konsumatur.
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Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità għandha tkun magħmula minn: L-Awtorità għandha tkun magħmula minn:

(a) Bord Amministrattiv (a) Bord ta’ Regolaturi
(b) Bord ta’ Regolaturi (b) Bord Eżekuttiv
(c) Direttur (c) Direttur Eżekuttiv
(d) Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerk
(e) Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Interessati

(e) Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Interessati

(f) Bord ta’ l-Appell.

Or. en

Ibdel Bord Amministrattiv għal “Bord tar-Regolaturi” fl-Artikoli 25, 26, 29, 30, 37, 38, 39, 
46 u 49.

Ibdel Bord tar-Regolaturi għal “Bord Eżekuttix” fl-Artikoli: 28, 30 u 37.

Ibdel Direttur għal “Direttur Eżekuttiv” fl-Artikoli: 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 44, 45 u 46. 

Ġustifikazzjoni

L-emenda turi bidla materjali fl-istruttura ta’ governanza, u tneħħi karigi u korpi (Uffiċjal 
Kap għas-Sigurtà tan-Netwerk u Bord ta’ l-Appell) li, fid-dawl ta’ l-emendi proposti fl-
Artikolu 3, isiru irrelevanti u mhux meħtieġa.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord Amministrattiv imħassar
1. Il-Bord Amministrattiv għandu jkun 
magħmul minn tnax-il membru. Sitta 
għandhom jinħatru mill-Kummissjoni u 
sitta mill-Kunsill. Il-membri tal-Bord 
Amministrattiv għandhom jinħatru b’tali 
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mod li jkunu żgurati l-ogħla standards ta’ 
kompetenza u ta’ indipendenza, u firxa 
wiesgħa ta’ kompetenza relevanti. Il-
mandat għandu jkun ta’ ħames snin, li 
jista’ jiġġedded darba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkollu 
stejtus ta’ osservatur u għandu jkun 
magħmul minn membru wieħed għal kull 
Stat Membru, li għandu jkun il-kap jew ir-
rappreżentant ta’ livell għoli ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali b’responsabiltà 
għall-applikazzjoni ta’ kuljum tal-qafas 
regolatorju f’dak l-Istat Membru. Il-
Kummissjoni, kif ukoll ir-rappreżentanti 
ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta’ 
l-Istati EFTA u tal-pajjiżi ta’ adeżjoni, 
għandu jkollhom stejtus ta’ osservaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord Amministrattiv għandu jaħtar il-
President u l-Viċi-President tiegħu minn 
fost il-membri tiegħu. Il-Viċi-President 
għandu awtomatikament jissostitwixxi lill-
President jekk dan ta’ l-aħħar ma jkunx 
f’pożizzjoni li jwettaq dmirijietu/ 
dmirijietha. Il-mandati tal-President u tal-
Viċi-President għandhom ikunu ta’ 
sentejn u nofs u għandhom ikunu jistgħu 
jiġġeddu. Madankollu, ikun xi jkun il-każ, 
il-mandat tal-President u dak tal-Viċi-
President għandhom jiskadu fil-mument 
li jieqfu jkunu membri tal-Bord 
Amministrattiv.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaħtar iċ-
Chairperson tiegħu u membri oħra tal-
Bord Eżekuttiv minn fost il-membri tiegħu. 
Iċ-Chairperson għandu jinħatar għal 
perjodu ta’ sena. Qabel ma jagħmel 
perjodu bħala Chairperson, iċ-
Chairperson irid jagħmel perjodu ta’ sena 
bħala Viċi Chairperson. Dik il-persuna 
għandha tagħmel perjodu bħala Viċi 
Chairperson ukoll għas-sena wara l-
perjodu bħala Chairperson.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv
għandhom ikunu adottat fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
preżenti.

4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tar-Regolaturi
għandhom ikunu adottati fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
preżenti, sakemm ma jkunx stipulat mod 
ieħor minn dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.
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Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull membru għandu jkollu vot wieħed. 
Ir-regoli ta’ proċeduri għandhom 
jistabbilixxu f’aktar dettall l-arraġamenti 
li jirregolaw il-votazzjoni, speċjalment il-
kundizzjonijiet li permezz tagħhom 
membru wieħed jista’ jaġixxi f’isem ieħor 
u anki, fejn ikun xieraq, ir-regoli li 
jirregolaw il-kworums.

5. Kull membru għandu jkollu vot wieħed.

Or. en

Justification

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li jkun ikkonsulta lill-Bord tar-
Regolaturi, il-Bord Amministrattiv għandu 
jaħtar id-Direttur skond l-Artikolu 29(2).

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaħtar id-
Direttur Eżekuttiv skond l-Artikolu 29(2).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara li jkun ikkonsulta lid-Direttur, il-
Bord Amministrattiv għandu jaħtar 
Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks 
skond l-Artikolu 31(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jiedu d-
deċiżjonijiet kollha dwar ir-rendiment tal-
funzjonijiet ta’ l-Awtorità, kif stipulat fl-
Artikolu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.
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Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord Amministrattiv għandu jaħtar 
lill-membri tal-Bord tar-Regolaturi skond 
l-Artikolu 27(1).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord Amministrattiv għandu jaħtar 
lill-membri tal-Bord ta’ l-Appell skond l-
Artikolu 33(1).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord Amministrattiv għandu jadotta, 
qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull sena,
wara li jkun ikkonsulta lill-Kummissjoni u 
wara l-approvazzjoni tal-Bord tar-

5. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta, 
qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull sena u
wara li jkun ikkonsulta lill-Kummissjoni,
il-programm ta’ ħidma ta’ l-Awtorità għas-
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Regolaturi skond l-Artikolu 28(3), il-
programm ta’ ħidma ta’ l-Awtorità għas-
sena ta’ wara u għandu jittrażmettih lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, u lill-
Kummissjoni. Il-programm ta’ ħidma 
għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju
għall-proċedura baġitarja annwali.

sena ta’ wara u għandu jittrażmettih lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, u lill-
Kummissjoni. Il-programm ta’ ħidma 
għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju
għall-proċedura baġitarja annwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Bord Amministrattiv għandu jeżerċita 
awtorità dixxiplinari fuq id-Direttur u fuq 
l-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks.

8. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jeżerċita 
awtorità dixxiplinari fuq id-Direttur 
Eżekuttiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Bord Amministrattiv għandu jadotta 
r-rapport annwali dwar l-attivitajiet ta’ l-
Awtorità, kif jissemma fl-Artikolu 28(4), u 
għandu jittrażmettih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Qorti ta’ l-Awdituri sa 

11. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta 
r-rapport annwali dwar l-attivitajiet ta’ l-
Awtorità, kif jissemma fl-Artikolu 28(4), u 
għandu jittrażmettih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Qorti ta’ l-Awdituri sa 
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mhux aktar tard mil-15 ta’ Ġunju. Kif 
ipprovdut fl-Artikolu 28(4), dan ir-rapport 
għandu jinkludi taqsima indipendenti 
approvata mill-Bord tar-Regolaturi li 
tikkonċerna l-attivitajiet regolatorji ta’ l-
Awtorità matul is-sena meqjusa.

mhux aktar tard mill-15 ta’ Ġunju. Kif 
stipulat fl-Artikolu 28(4), dan ir-rapport 
għandu jinkludi taqsima indipendenti 
approvata mill-Bord tar-Regolaturi li 
tikkonċerna l-attivitajiet regolatorji ta’ l-
Awtorità matul is-sena konċernata, inklużi 
l-miżuri li ttieħdu biex ikun promoss l-
għarfien tal-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Bord Amministrattiv għandu jadotta 
r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Bord Amministrattiv jitneħħa mill-istruttura ta’ governanza, il-kompiti u d-
dmirijiet tiegħu jgħaddu għall-Bord tar-Regolaturi, sabiex il-kompiti u d-dmirijiet inklużi fil-
proposta tal-Kummissjoni dwar il-Bord Amministrattiv u l-Bord tar-Regolaturi jingħataw lil 
korp wieħed. Il-lista tal-kompiti tranġat biex jintwera li BERT ma jiħux deċiżjonijiet (u ma 
jiġborx l-ispejjeż għall-proċeduri tiegħu) u li ma jkollux dmirijiet marbuta mas-sigurtà tan-
netwerks.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Il-Bord Amministrattiv għandu jagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar il-ħlasijiet 

imħassar
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amministrattivi li l-Awtorità tista’ timponi 
fuq l-intrapriżi meta twettaq il-kompiti 
tagħha kif jissemma fl-Artikolu 16.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Bord Amministrattiv jitneħħa mill-istruttura ta’ governanza, il-kompiti u d-
dmirijiet tiegħu jgħaddu għall-Bord tar-Regolaturi, sabiex il-kompiti u d-dmirijiet inklużi fil-
proposta tal-Kummissjoni dwar il-Bord Amministrattiv u l-Bord tar-Regolaturi jingħataw lil 
korp wieħed. Il-lista tal-kompiti tranġat biex jintwera li BERT ma jiħux deċiżjonijiet (u ma 
jiġborx l-ispejjeż għall-proċeduri tiegħu) u li ma jkollux dmirijiet marbuta mas-sigurtà tan-
netwerks.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord tar-Regolaturi imħassar
1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn membru wieħed għal kull 
Stat Membru li għandu jkun il-Kap ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali 
indipendenti b’responsabbiltà għall-
applikazzjoni ta’ kuljum tal-qafas 
regolatorju fl-Istat Membru, mid-Direttur 
u minn rappreżentant wieħed li ma 
jivvotax tal-Kummissjoni. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jinnominaw membru wieħed alternattiv 
għal kull Stat Membru. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jkun il-President tal-
Bord tar-Regolaturi.

2. Il-Bord Eżekuttiv għandu jkun 
magħmul minn massimu ta’ ħames 
membri, li tnejn minnhom għandhom 
ikunu Viċi Chairpersons tal-Bord tar-
Regolaturi u li wieħed minnhom għandu 
jkun iċ-Chairperson tal-Bord tar-
Regolaturi. Il-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv 
għandhom jissejħu miċ-Chairperson.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jeleġġi 
Viċi-President minn fost il-membri tiegħu. 
Il-Viċi-President għandu jissostitwixxi lill-
President jekk dan ta’ l-aħħar ma jkunx 
f’pożizzjoni li jwettaq dmirijietu. Il-
mandat tal-Viċi-President għandu jkun 
ta’ sentejn u nofs u għandu jkun jista’ 
jiġġedded. Madankollu, ikun xi jkun il-
każ, il-mandat tal-Viċi-President għandu 
jiskadi fil-waqt li huwa jieqaf ikun 
membru tal-Bord tar-Regolaturi.

3. Wieħed mill-Viċi Chairpersons għandu 
jissostitwixxi liċ-Chairperson jekk dan ta’ 
l-aħħar ma jkunx f’pożizzjoni li jwettaq 
dmirijietu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.
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Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
b’maġġoranza sempliċi tal-membri 
tiegħu. Kull membru jew membru 
alternattiv, ħlief id-Direttur u r-
rappreżentant tal-Kummissjoni għandu 
jkollu vot wieħed.

4. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor 
f’dan ir-Regolament, il-Bord Eżekuttiv 
għandu jaġixxi b’maġġoranza sempliċi. 
Kull membru tal-Bord Eżekuttiv għandu 
jkollu vot wieħed. Fil-każ li ma jkunx 
hemm maġġoranza, il-vot taċ-
Chairperson għandu jkun deċiżiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma’ l-emenda l-oħra marbuta ma’ dan l-Artikolu.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta jwettaq il-kompiti konferiti lilu 
minn dan ir-Regolament, il-Bord tar-
Regolaturi ghandu jagixxi b’mod 
indipendenti u m’għandux ifittex jew jieħu 
struzzjonijiet mingħand l-ebda gvern ta’ 
Stat Membru jew mingħand l-ebda interess 
pubbliku jew privat.

6. Meta jwettaq il-kompiti konferiti lilu 
minn dan ir-Regolament, l-Awtorità, kemm 
jekk permezz tal-Bord tar-Regolaturi jew 
permezz tal-Bord Eżekuttiv, għandha 
tagixxi b’mod indipendenti u m’għandha 
tfittex jew tieħu struzzjonijiet mingħand l-
ebda gvern ta’ Stat Membru jew mingħand 
l-ebda interess pubbliku jew privat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi juru li filwaqt li l-Bord tar-Regolaturi jieħu l-kompiti u d-dmirijiet tal-Bord 
Amministrattiv, jitwaqqaf ukoll Bord Eżekuttiv magħmul minn għadd żgħir ta’ membri eletti 
minn fost il-membri tal-Bord tar-Regolaturi (inklużi Chairperson u żewġ Viċi Chairpersons).
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Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Is-servizzi segretarjali tal-Bord tad-
Diretturi għandhom ikunu provduti mill-
Awtorità.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi juru li filwaqt li l-Bord tar-Regolaturi jieħu l-kompiti u d-dmirijiet tal-Bord 
Amministrattiv, jitwaqqaf ukoll Bord Eżekuttiv magħmul minn għadd żgħir ta’ membri eletti 
minn fost il-membri tal-Bord tar-Regolaturi (inklużi Chairperson u żewġ Viċi Chairpersons).

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kompiti tal-Bord tar-Regolaturi Il-kompiti tal-Bord Eżekuttiv
1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jipprovdi opinjoni lid-Direttur qabel l-
adozzjoni ta’ l-opinjonijiet, tar-
rakkomandazzjonijiet u tad-deċiżjonijiet li 
jissemmew fl-Artikoli 4 sa 23 fil-qasam 
tal-kompetenza tiegħu. Barra minn hekk, 
il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
gwida lid-Direttur fl-eżekuzzjoni tal-
kompiti tad-Direttur.

1. Il-Bord Eżekuttiv għandu jkun 
responsabbli biex jirrappreżenta lill-
Awtorità u biex jiżgura li l-Awtorità 
twettaq xogħolha skond id-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.
Barra minn hekk, il-Bord Eżekuttiv għandu 
jipprovdi gwida lid-Direttur Eżekuttiv fl-
eżekuzzjoni tal-kompiti tad-Direttur 
Eżekuttiv.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kandidat li għandu 
jinħatar bħala Direttur skond l-Artikolu 
26(1) u l-Artikolu 29(2). Il-Bord għandu 
jilħaq din id-deċiżjoni fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza ta’ tliet kwarti tal-membri 
tiegħu. Id-Direttur m’għandux 
jipparteċipa fil-preparazzjoni ta’, jew fil-

2. Iċ-Chairperson tal-Bord Eżekuttiv 
jista’, fuq bażi annwali, ikun mistieden 
biex jattendi seduta ta’ smigħ quddiem il-
kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew u quddiem il-Kunsill biex jagħti 
rapport dwar ir-rendiment ta’ l-Awtorità.
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vot dwar, opinjonijiet ta’ din ix-xorta.
3. Skond l-Artikolu 26(5) u l-Artikolu 
30(4) u skond l-abbozz tal-baġit stabbilit 
skond l-Artikolu 37, il-Bord tar-
Regolaturi għandu japprova l-programm 
ta’ ħidma ta’ l-Awtorità għas-sena ta’ 
wara fejn għandhom x’jaqsmu l-
attivitajiet tiegħu.
4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu japprova 
t-taqsima indipendenti dwar l-attivitajiet 
regolatorji tar-rapport annwali, provdut 
fl-Artikolu 26(11) u fl-Artikolu 30(9).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi juru li l-Bord Eżekuttiv ikun responsabbli għall-operat globali u għar-
rappreżentanza ta’ BERT.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29
Id-Direttur

Artikolu 29
Id-Direttur Eżekuttiv

1. L-Awtorità għandha tkun ġestita mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti fit-twettiq tal-funzjonijiet 
tiegħu. Mingħajr preġudizzju għas-
setgħat rispettivi tal-Kummissjoni, tal-
Bord Amministrattiv u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur m’għandux ifittex 
jew jaċċetta l-ebda struzzjoni mingħand 
kwalunkwe gvern jew mingħand 
kwalunkwe entità.

1. L-Awtorità għandha tkun ġestita mid-
Direttur Eżekuttiv tagħha, li għandu 
jaġixxi skond l-istruzzjonijiet tal-Bord 
Eżekuttiv.

2. Wara konsultazzjoni mal-Bord tar-
Regolauri, id-Direttur għandu jinħatar 
mill-Bord Amministrattiv, fuq il-bażi tal-
mertu, tal-ħiliet u ta’ l-esperjenza rilevanti 
għan-netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, minn lista 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tar-Regolaturi, fuq il-bażi tal-
mertu, tal-ħiliet u ta’ l-esperjenza rilevanti 
għan-netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, minn lista 
ta’ mill-inqas żewġ kandidati li jiġu 
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ta’ mill-inqas żewġ kandidati li jiġu 
proposti mill-Kummissjoni.

proposti mill-Kummissjoni.

3. Il-mandat tad-Direttur għandu jkun ta’ 
ħames snin. Matul id-disa’ xhur qabel 
tmiem dan il-perjodu, il-Kummissjoni
għandha tagħmel evalwazzjoni. Fl-
evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha
tivvaluta b’mod partikolari:

3. Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu 
jkun ta’ tliet snin. Matul id-disa’ xhur 
qabel tmiem dan il-perjodu, il-Bord tar-
Regolaturi għandu jagħmel evalwazzjoni.
Fl-evalwazzjoni, il-Bord tar-Regolaturi
għandu jevalwa b’mod partikolari:

(a) ir-rendiment tad-Direttur; (a) ir-rendiment tad-Direttur Eżekuttiv;
(b) id-dmirijiet u r-rekwiżiti ta’ l-Awtorità 
fis-snin li ġejjin.

(b) id-dmirijiet u r-rekwiżiti ta’ l-Awtorità 
fis-snin li ġejjin.

4. Wara konsultazzjoni mal-Bord tar-
Regolaturi, il-Bord Amministrattiv li jkun 
qed jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni,
jista’ jestendi għal darba l-mandat tad-
Direttur imma mhux għal aktar minn tliet 
snin, billi jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u 
biss f’każi fejn jista’ jiġi ġġustifikat mid-
dmirijiet u mir-rekwiżiti ta’ l-Awtorità.

4. Il-Bord tar-Regolaturi, il-Bord 
Amministrattiv li jkun qed jaġixxi fuq 
proposta tal-Kummissjoni, jista’ jestendi 
għal darba l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv 
imma mhux għal aktar minn tliet snin, billi 
jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u biss 
f’kazi fejn jista’ jigi ggustifikat mid-
dmirijiet u mir-rekwiziti ta’ l-Awtorità.

Il-Bord Amministrattiv għandu jinforma 
lill-Parlament Ewropew dwar il-ħsieb li 
għandu li jestendi l-mandat tad-Direttur.
Fi żmien xahar qabel l-estensjoni tal-
mandat tiegħu, id-Direttur jista’ jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu. Jekk il-mandat ma jiġix estiż, id-
Direttur għandu jibqa’ fil-kariga tiegħu 
sakemm jinħatar is-suċċessur tiegħu.

Jekk il-mandat ma jiġix estiż, id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jibqa’ fil-kariga tiegħu 
sakemm jinħatar suċċessur.

5. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
biss fuq deċiżjoni tal-Bord Amministrattiv,
wara li jkun ikkonsulta lill-Bord tar-
Regolaturi. Il-Bord Amministrattiv 
għandu jilħaq din id-deċiżjoni fuq il-bażi 
ta’ maġġoranza ta’ tliet kwarti mill-membri 
tiegħu.

5. Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jitneħħa 
mill-kariga biss fuq deċiżjoni tal-Bord tar-
Regolaturi fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ 
tliet kwarti mill-membri tiegħu.

6. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jitolbu lid-Direttur biex iressaq 
rapport dwar it-twettiq ta’ dmirijietu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-istejtus tad-Direttur huwa rivedut u l-kariga tissejjaħ Direttur Eżekuttiv sabiex tintwera 
bidla fl-irwol tad-Direttur Eżekuttiv fl-istruttura ta’ governanza riveduta. Id-Direttur 
Eżekuttiv huwa elett mill-Bord tar-Regolaturi u għandu l-inkarigu ta’ maniġer responsabbli 
mill-kwistjonijiet operattivi ta’ kuljum. Peress li d-Direttur Eżekuttiv jaġixxi skond 
istruzzjonijiet mill-Bord Eżekuttiv, id-Direttur Eżekuttiv ma jistax ikun responsabbli quddiem 
il-Parlament u l-Kunsill.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kompiti tad-Direttur Il-kompiti tad-Direttur Eżekuttiv
1. Id-Direttur għandu jkun responsabbli 
talli jirrappreżenta lill-Awtorità u għandu 
jkun inkarigat mill-ġestjoni tagħha.

Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jkun awtorizzat 
mill-Bord Eżekuttiv biex jirrappreżenta
lill-Awtorità fi kwistjonijiet speċifiċi u 
għandu jkun inkarigat mill-ġestjoni ta’ l-
Awtorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompiti tad-Direttur Eżekuttiv (flok il-kariga ta' Direttur) tranġaw biex jaqblu ma' emendi 
proposti f'Artikoli oħra.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-Direttur għandu jadotta l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet li jissemmew fl-Artikoli 4 sa 
23, bla ħsara għall-kunsens tal-Bord tar-
Regolaturi.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kompiti tad-Direttur Eżekuttiv (flok il-kariga ta' Direttur) tranġaw biex jaqblu ma' emendi 
proposti f'Artikoli oħra.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull sena, id-Direttur għandu jipprepara 
abbozz ta’ programm ta’ ħidma ta’ l-
Awtorità għas-sena ta’ wara, u jressqu 
quddiem il-Bord tar-Regolaturi u quddiem 
il-Kummissjoni qabel it-30 ta’ Ġunju ta’ 
dik is-sena.

4. Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jipprepara abbozz ta’ programm ta’ ħidma 
ta’ l-Awtorità għas-sena ta’ wara, u jressqu 
quddiem il-Bord tar-Regolaturi. Il-Bord 
tar-Regolaturi għandhom japprovaw l-
abbozz tal-programm ta’ ħidma u 
jgħadduh lill-Kummissjoni qabel it-30 ta’ 
Ġunju ta’ dik is-sena.

Huwa/hija għandu/ha j(t)ippreżenta l-
programm ta’ ħidma qabel l-1 ta’ 
Settembru biex jiġi adottat mill-Bord 
Amministrattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompiti tad-Direttur Eżekuttiv (flok il-kariga ta' Direttur) tranġaw biex jaqblu ma' emendi 
proposti f'Artikoli oħra.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31
L-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks

imħassar

1. L-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-
Netwerks għandu jkun responsabbli mill-
koordinazzjoni tal-kompiti ta’ l-Awtorità li 
jkunu relatati mas-sigurtà tan-netwerks u 



PA\718429MT.doc 49/62 PE404.762v01-00

MT

ta’ l-informazzjoni. L-Uffiċjal Kap għas-
Sigurtà tan-Netwerks għandu jaħdem taħt 
ir-responsabbiltà ta’, u għandu 
jirrapporta lid-Direttur. Huwa se 
jipprepara l-abbozz tal-programm ta’ 
ħidma annwali għal dawn l-attivitajiet. 
2. L-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-
Netwerks għandu jinħatar għal perjodu 
ta’ ħames snin mill-Bord Amministrattiv, 
fuq il-bażi tal-mertu, tal-ħiliet u ta’ l-
esperjenza rilevanti sabiex jieħu ħsieb 
kwistjonijiet ta’ sigurtà tan-netwerks u ta’ 
l-informazzjoni, minn lista ta’ mill-inqas 
żewġ kandidati proposti mill-
Kummissjoni.
3. L-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-
Netwerks jista’ jitneħħa mill-kariga biss 
fuq deċiżjoni mill-Bord Amministrattiv, 
wara li jikkonsulta lid-Direttur. Il-Bord 
Amministrattiv għandu jilħaq din id-
deċiżjoni fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ 
tliet kwarti mill-membri tiegħu.
4. Wara konsultazzjoni mad-Direttur, il-
Bord Amministrattiv, filwaqt li jaġixxi fuq 
proposta mill-Kummissjoni, jista' jestendi 
l-mandat ta' l-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà 
tan-Netwerks darba għal mhux aktar 
minn tliet snin f'dawk il-każijiet biss fejn 
jista' jiġi ġġustifikat bid-dmirijiet u r-
rekwiżiti ta' l-Awtorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

BERT m’huwiex se jieħu l-kompiti mogħtija lil ENISA, għalhekk, il-kariga ta’ Kap Eżekuttiv 
tan-Netwerks m’hijiex meħtieġa (ara wkoll l-emendi għall-Artikolu 3).
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Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-
Netwerks għandu jistabbilixxi Grupp 
Permanenti tal-Partijiet Interessati li jkun 
magħmul minn esperti li jirrappreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti, b'mod 
partikolari ġejjin mill-industrija tat-
teknoloġiji ta’ l-informazzjoni u tal-
komunikazzjonijiet, mill-gruppi tal-
konsumaturi u l-esperti akkademiċi fis-
sigurtà tan-netwerks u ta’ l-informazzjoni. 
Huwa, f'konsultazzjoni mad-Direttur, 
għandu jiddetermina l-proċeduri fir-
rigward partikolarment tan-numru, il-
kompożizzjoni, il-ħatra tal-membri, u l-
operat tal-Grupp.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jistabbilixxi Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Interessati li jkun magħmul minn esperti li 
jirrappreżentaw il-partijiet interessati 
rilevanti, b'mod partikolari ġejjin mill-
industrija tat-teknoloġiji ta’ l-informazzjoni 
u tal-komunikazzjonijiet (min iħaddem u 
rappreżentanti ta’ l-impjegati), mill-gruppi 
tal-konsumaturi u l-esperti akkademiċi fis-
sigurtà tan-netwerks u ta’ l-informazzjoni. 
Huwa, f'konsultazzjoni mad-Direttur 
Eżekuttiv, għandu jiddetermina l-proċeduri 
fir-rigward partikolarment tan-numru, il-
kompożizzjoni, il-ħatra tal-membri, u l-
operat tal-Grupp.

2. Il-Grupp għandu jkun presedut mill-
Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks.
Il-mandat tal-membri tiegħu għandu jkun 
ta’ sentejn u nofs. Il-membri tal-Grupp ma 
jistgħux ikunu membri tal-Bord 
Amministrattiv jew tal-Bord tar-
Regolaturi.

2. Il-Grupp għandu jkun presedut mid-
Direttur Eżekuttiv. Il-mandat tal-membri 
tiegħu għandu jkun ta’ sentejn u nofs. Il-
membri tal-Grupp ma jistgħux ikunu 
membri tal-Bord tar-Regolaturi.

3. Ir-Rappreżentanti tal-Kummissjoni 
għandhom id-dritt ikunu preżenti għal-
laqgħat u jipparteċipaw fil-ħidma tal-
Grupp.

3. Ir-Rappreżentanti tal-Kummissjoni 
għandhom id-dritt ikunu preżenti għal-
laqgħat u jipparteċipaw fil-ħidma tal-
Grupp.

4. Il-Grupp jista' jagħti pariri lill-Uffiċjal 
Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks fir-
rigward tal-qadi ta' dmirijietu/ha skond dan 
ir-Regolament, fit-tfassil ta' proposta għall-
partijiet rilevanti tal-programm ta' ħidma 
ta' l-Awtorità, kif ukoll fl-iżgurar ta' 
komunikazzjoni mal-partijiet interessati 
fuq il-kwistjonijiet kollha relatati mal-
programm ta' ħidma.

4. Il-Grupp jista' jagħti pariri lill-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward tal-qadi ta' 
dmirijietu skond dan ir-Regolament, fit-
tfassil ta' proposta għall-partijiet rilevanti 
tal-programm ta' ħidma ta' l-Awtorità, kif 
ukoll fl-iżgurar ta' komunikazzjoni mal-
partijiet interessati fuq il-kwistjonijiet 
kollha relatati mal-programm ta' ħidma.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Grupp tal-Partijiet Interessati Permanenti huwa bord sinifikanti ta’ l-Awtorità, billi 
jirrappreżenta lill-partijiet interessati relevanti u l-interessi tal-konsumaturi u ta’ l-impjegati 
kif ukoll lir-rappreżentanti ta’ l-impjegati.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33
Il-Bord ta’ l-Appell

imħassar

1. Il-Bord ta’ l-Appell għandu jkun 
magħmul minn sitt membri u minn sitt 
membri alternattivi magħżula minn fost l-
istaff anzjan kurrenti jew preċedenti ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, mill-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni jew minn 
istituzzjonijiet nazzjonali jew Komunitarji 
oħra b’esperjenza rilevanti fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-Bord ta’ 
l-Appell jaħtar lill-President tiegħu.
2. Il-membri tal-Bord ta’ l-Appell 
għandhom jinħatru mill-Bord 
Amministrattiv, fuq proposta mill-
Kummissjoni, wara sejħa għal espressjoni 
ta’ interess, wara li jiġi konsultat il-Bord 
tar-Regolaturi.
3. Il-mandat tal-membri tal-Bord ta’ l-
Appell għandu jkun ta’ ħames snin. Dan 
it-terminu għandu jkun jista’ jiġġedded. 
Il-membri tal-Bord ta’ l-Appell għandhom 
ikunu indipendenti fit-teħid tad-
deċiżjonijiet tagħhom. Huma 
m’għandhomx ikunu vinkolati mill-ebda 
struzzjoni. Ma jistgħu jwettqu l-ebda dmir 
ieħor fl-Awtorità, fil-Bord Amministrattiv 
tagħha jew fil-Bord tar-Regolaturi 
tagħha. Membru tal-Bord ta’ l-Appell ma 
jistax jitneħħa (titneħħa) matul il-mandat 
tiegħu (tagħha), sakemm ma jinstabx 
(tinstabx) ħati/ja ta’ kondotta ħażina 
serja, u l-Bord Amministrattiv, wara li 



PE404.762v01-00 52/62 PA\718429MT.doc

MT

jikkonsulta lill-Bord tar-Regolaturi, 
jieħdu deċiżjoni dwar dan.
4. Il-Membri tal-Bord ta’ l-Appell ma 
jistgħu jieħdu sehem fl-ebda proċedura 
ta’ appell jekk ikollhom kwalunkwe 
interess personali fiha, jew jekk 
preċedentement kienu involuti bħala 
rappreżentanti ta’ waħda mill-partijiet 
għall-proċeduri, jew jekk kienu 
parteċipaw fid-deċiżjoni li qed tiġi 
appellata.
Jekk, għal waħda mir-raġunijiet li 
jissemmew fl-ewwel subparagrafu, jew 
għal kwalunke raġuni oħra, membru tal-
Bord ta’ l-Appell iqis li wieħed mill-
membri sħabu m’għandux jieħu sehem fi 
kwalunkwe proċedura ta’ appell, il-
membru għandu jinforma lill-Bord ta’ l-
Appell b’dan. Tista’ titressaq oġġezzjoni 
fil-konfront ta’ membru tal-Bord ta’ l-
Appell minn kwalunkwe parti għall-
proċedura ta’ appell minħabba 
kwalunkwe raġuni li tissemma fl-ewwel 
subparagrafu, jew jekk ikun issuspettat 
b’parzjalità. Oġġezzjoni ma tistax tkun 
ibbażata fuq in-nazzjonalità tal-membri, u 
lanqas m’għandha tkun ammissibbli jekk, 
filwaqt li tkun konxja minn raġuni biex 
titressaq oġġezzjoni, il-parti għall-
proċeduri ta’ appell ma tkun ħadet l-ebda 
pass proċedurali.
5. Il-Bord ta’ l-Appell għandu jiddeċiedi 
dwar l-azzjoni li għandha tittieħed fil-każi 
li ġew speċifikati fil-paragrafu 4 mingħajr 
il-parteċipzzjoni tal-membru konċernat. 
Sabiex tittieħed dik id-deċiżjoni, il-
membru konċernat għandu jiġi sostitwit 
fuq il-Bord ta’ l-Appell mill-membru 
alternattiv għalih, ħlief jekk il-membru 
alternattiv isib ruħu f’pożizzjoni simili. 
Jekk dan ikun il-każ, il-President għandu 
jagħżel sostitut minn fost il-membri 
alternattivi disponibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Billi BERT ma jiħux deċiżjonijiet appellabbli, dan l-Artikolu m’huwiex meħtieġ.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34
L-appelli

imħassar

1. Il-Bord ta’ l-Appell għandu jkun 
responsabbli mit-teħid tad-deċiżjonijiet 
rigward appelli minn deċiżjonijiet jew 
miżuri li tkun ħadet l-Awtorità fl-oqsma 
koperti mill-Artikolu 8(1).
2. Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ l-Appell 
għandhom jiġu adottati fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza kwalifikata ta’ mill-inqas 
erbgħa mis-sitt membri tiegħu. Il-Bord ta’ 
l-Appell għandu jitlaqqa’ kulmeta jkun 
meħtieġ.
3. Appell ippreżentat skond il-paragrafu 1 
m’għandux ikollu effett ta’ sospensjoni. 
Madankollu jekk il-Bord ta’ l-Appell iqis 
li ċ-ċirkostanzi jeħtieġu dan, jista’ 
jissospendi l-applikazzjoni tad-deċiżjoni 
kontestata.
4. L-appell, flimkien mad-dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet għalih, għandha tiġi 
preżentata bil-miktub lill-Awtorità fi 
żmien xahrejn min-notifika tad-deċiżjoni 
jew tal-miżura lill-intrapriża konċernata, 
jew fin-nuqqas ta’ dan, mill-jum meta l-
Awtorità tkun għamlet pubblika l-miżura 
jew id-deċiżjoni tagħha. Il-Bord ta’ l-
Appell għandu jiddeċiedi dwar l-appell fi 
żmien xahrejn wara li jkun ġie preżentat 
l-appell. 
5. Jekk l-appell ikun ammissibbli, il-Bord 
ta’ l-Appell għandu jeżamina jekk hux 
fondat sew. Għandu jistieden lill-partijiet 
għall-proċeduri ta’ appell kemm-il darba 
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jkun meħtieġ sabiex jippreżentaw 
sottomissjonijiet dwar in-notifiki li jkun 
ħareġ jew dwar komunikazzjonijiet mill-
partijiet l-oħra għall-proċeduri ta’ appell, 
fil-limiti taż-żmien speċifikati. Il-partijiet 
għall-proċeduri ta’ appell għandu 
jkollhom il-jedd li jagħmlu preżentazzjoni 
orali. 
6. Fit-termini ta’ dan l-Artikolu, il-Bord 
ta’ l-Appell jista’ jeżerċita kwalunkwe 
setgħa li tinsab fil-kompetenza ta’ l-
Awtorità jew jista’ jirrinvija l-każ quddiem 
l-entità kompetenti ta’ l-Awtorità. Din ta’ 
l-aħħar għandha tkun vinkolata bid-
deċiżjoni tal-Bord ta’ l-Appell.
7. Il-Bord ta’ l-Appell għandu jadotta r-
regoli ta’ proċeduri tiegħu stess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi BERT ma jiħux deċiżjonijiet appellabbli, dan l-Artikolu m’huwiex meħtieġ.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35
L-azzjonijiet quddiem il-Qorti tal-

Prim’Istanza u quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja

imħassar

1. Tista’ titressaq azzjoni quddiem il-Qorti 
tal-Prim’Istanza jew quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja skond l-Artikolu 230 tat-Trattat, 
fejn tiġi kontestata deċiżjoni li jkun ħa l-
Bord ta’ l-Appell, jew, f’każi fejn mhemm 
l-ebda dritt għal appell quddiem il-Bord, li 
tkun ħadet l-Awtorità.
2. Jekk l-Awtorità tonqos milli tieħu 
deċiżjoni, jistgħu jitressqu proċeduri 
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minħabba nuqqas ta’ azzjoni quddiem il-
Qorti tal-Prim’Istanza jew quddiem il-
Qorti tal-Ġustizzja skond l-Artikolu 232 
tat-Trattat.
3. L-Awtorità għandha tkun meħtieġa 
tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tkun 
konformi mas-sentenza tal-Qorti tal-
Prim’Istanza jew tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi BERT ma jiħux deċiżjonijiet appellabbli, dan l-Artikolu m’huwiex meħtieġ.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dħul ta’ l-Awtorità għandu jikkonsisti 
minn:

1. Id-dħul ta’ l-Awtorità għandu jikkonsisti 
minn:

(a) ħlasijiet għal servizzi provduti mill-
Awtorità;
(b) proporzjon ta’ ħlasijiet ta’ użu 
mogħtija mill-applikanti skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 17;
(c) sussidju mill-Komunità, li jiddaħħal fil-
baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej 
(it-Taqsima tal-Kummissjoni);

(c) sussidju mill-Komunità, li jiddaħħal fil-
baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea skond 
l-Artikolu 185 tar-Regolament 
Finanzjarju;

(d) kwalunkwe legat, donazzjoni jew 
għotja kif jissemma fl-Artikolu 26(7).

(d) kwalunkwe legat, donazzjoni jew 
għotja kif jissemma fl-Artikolu 26(7);

(e) kwalunkwe kontribuzzjoni volontarja
mill-Istati Membri jew mill-awtoritajiet 
regolatorji tagħhom.

(e) kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri 
jew mill-awtoritajiet regolatorji tagħhom.

Or. en
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Justification

The proposed changes reflect the revisions in the tasks of BERT in Article 3. The above 
proposal does not affect the concept that BERT would be co-funded from Member State 
contributions and community funding. In order to ensure that the amount of contributions 
from the Member States is adequate, we propose that the Framework Directive is amended to 
require the Member States to provide a sufficient level of funding to the national regulatory 
authorities enabling proper financing of a significant portion of the budget of BERT.
However, as BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of 
the underlying community policy in electronic communications, it is justified that BERT 
receives community funding, which would serve as the other primary source of the budget of 
BERT.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Frar ta’ 
kull sena, id-Direttur għandu jfassal abbozz 
ta’ baġit preliminari li jkopri n-nefqa 
operattiva u l-programm ta’ ħidma 
antiċipat għas-sena finanzjarja ta’ wara, u 
għandu jibgħatu lill-Bord Amministrattiv
flimkien ma’ lista ta’ impjiegi provviżorji. 
Kull sena, il-Bord Amministrattiv, fuq il-
bażi ta’ l-abbozz ippreparat mid-Direttur, 
għandu jagħmel stima tad-dħul u ta’ l-infiq 
ta’ l-Awtorità għa-sena finanzjarja ta’ 
wara. Din l-istima, inkluż abbozz ta’ pjan 
ta’ stabbiliment, għandha tkun trażmessa 
mill-Bord Amministrattiv lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-31 
ta’ Marzu. Qabel l-adozzjoni ta’ l-istima, 
l-abbozz ippreparat mid-Direttur għandu 
jkun trażmess lill-Bord Regolatorju, li 
jista’ jagħti opinjoni dwar l-abbozz.

1. Sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Frar ta’ 
kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jfassal abbozz ta’ baġit preliminari li jkopri 
n-nefqa operattiva u l-programm ta’ ħidma 
antiċipat għas-sena finanzjarja ta’ wara, u 
għandu jibagħtu lill-Bord tar-Regolaturi
flimkien ma’ lista ta’ impjiegi provviżorji.
Kull sena, il-Bord tar-Regolaturi, fuq il-
bażi ta’ l-abbozz ippreparat mid-Direttur 
Eżekuttiv, għandu jagħmel stima tad-dħul 
u ta’ l-infiq ta’ l-Awtorità għa-sena 
finanzjarja ta’ wara, li turi l-ammonti li 
jridu jkunu koperti mill-finanzjament 
Komunitarju (Artikolu 36(c) u mill-
kontribuzzjonijiet ta’ l-Istati Membri 
(Artikolu 36(e)). Din l-istima, inkluż 
abbozz ta’ pjan ta’ stabbiliment, għandha 
tkun trażmessa mid-Direttur Eżekuttiv lill-
Bord tar-Regolaturi u lill-kumitat 
baġitarju ta’ l-Awtorità (il-“Kumitat 
Bagitarju”).

Il-Kumitat Baġitarju għandu jkun 
magħmul minn 16-il membru, li 
minnhom sebgħa għandhom jinħatru 
mill-Parlament Ewropew, sebgħa mill-
Kunsill u tnejn mill-Kummissjoni. Il-
Kumitat Baġitarju għandu jieħu d-
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deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza ta’ 
żewġ terzi tal-membri tiegħu. Il-Kumitat 
Baġitarju m'għandux ikun korp 
permanenti. Il-Kumitat Baġitarju għandu 
japprova l-istima li tiddaħħal fl-abbozz ta’ 
baġit u fil-pjan ta’ stabbiliment bħala 
ammont kopert mill-finanzjament 
Komunitarju skond l-Artikolu 26, u 
għandu jgħaddi d-deċiżjoni tiegħu lill-
Bord tar-Regolaturi u lill-Kummissjoni.
Il-Bord tar-Regolaturi għandu jiffinalizza l-
abbozz ta’ baġit u l-pjan ta’ stabbiliment, 
filwaqt li jqis id-deċiżjoni tal-Kumitat 
Baġitarju, u filwaqt li jiddeċiedi dwar l-
ammont, jekk meħtieġ, li għandu jkun 
kopert mill-kontribuzzjonijiet ta’ l-Istati
Membri skond l-Artikolu 36(e).

Or. en

Justification

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-
istima lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill (li minn hawn ’il quddiem se 
jissejħu l-“awtorità baġitarja”) flimkien 
ma’ l-abbozz tal-baġit ġenerali preliminari 

2. Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-
istima, approvata mill-Kumitat Baġitarju 
u li ngħatat lill-Kummissjoni skond il-
paragrafu 1, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill (li minn hawn ’il quddiem se 
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tal-Komunitajiet Ewropej. jissejħu l-“awtorità baġitarja”) flimkien 
ma’ l-abbozz tal-baġit ġenerali preliminari 
ta’ l-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 77.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Bord Amministrattiv, mingħajr 
dewmien, għandu jinnotifika lill-awtorità 
baġitarja bil-ħsieb li għandu li jimplimenta 
kwalunkwe proġett li jista’ jkollu 
implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti 
għall-finanzjament tal-baġit tiegħu, b’mod 
partikolari kwalunkwe proġett li jkun 
relatat ma’ proprjetà, bħall-kiri jew ix-xiri 
ta’ bini. Għandu jinforma lill-Kummissjoni 
b’dan. Jekk kwalunkwe fergħa mill-
awtorità baġitarja bi ħsiebha toħroġ 
opinjoni, fi żmien ġimagħtejn wara li 
tirċievi l-informazzjoni dwar il-proġett ta’ 
bini, għandha tinnotifika lill-Awtorità bil-
ħsieb li għandha li toħroġ opinjoni ta’ din 
ix-xorta. Jekk ma tingħatax risposta, l-
Awtorità tista’ tipproċedi bl-operazzjoni 
pjanata.

6. Il-Bord tar-Regolaturi, mingħajr 
dewmien, għandu jinnotifika lill-awtorità 
baġitarja bil-ħsieb li għandu li jimplimenta 
kwalunkwe proġett li jista’ jkollu 
implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti 
għall-finanzjament tal-baġit tiegħu, b’mod 
partikolari kwalunkwe proġett li jkun 
relatat ma’ proprjetà, bħall-kiri jew ix-xiri 
ta’ bini, fil-każ li l-proġett propost 
jirrikjedi aktar finanzjament Komunitarju 
skond l-Artikolu 36(c). F’każ bħal dan, l-
Awtorità għandha tinforma lill-
Kummissjoni b’dan. Jekk kwalunkwe 
fergħa mill-awtorità baġitarja bi ħsiebha 
toħroġ opinjoni, fi żmien ġimagħtejn wara 
li tirċievi l-informazzjoni dwar il-proġett 
ta’ bini, għandha tinnotifika lill-Awtorità 
bil-ħsieb li għandha li toħroġ opinjoni ta’ 
din ix-xorta. Jekk ma tingħatax risposta, l-
Awtorità tista’ tipproċedi bl-operazzjoni 
pjanata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 77.
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Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief f’każi li jaqgħu fl-ambitu ta’ l-
Artikolu 20 jew ta’ l-Artikolu 21, meta
tkun biħsiebha tieħu miżuri skond id-
dispożizzjonijiet deskritti f’dan ir-
Regolament, fejn ikun xieraq, l-Awtorità 
għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati 
u tagħtihom l-opportunità li jikkummentaw 
dwar l-abbozz ta’ miżura f’perjodu 
raġonevoli ta’ żmien. L-Awtorità għandha 
tqiegħed ir-riżultati tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku, ħlief fil-każ ta’ informazzjoni 
kunfidenzjali.

Meta tkun biħsiebha toħroġ opinjoni skond 
id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, 
fejn ikun xieraq, l-Awtorità għandha 
tikkonsulta lill-partijiet interessati, inklużi 
l-Grupp tal-Partijiet interessati u gruppi 
oħra ta’ l-interess tal-konsumatur, u 
tagħtihom l-opportunità li jikkummentaw 
dwar l-abbozz ta’ opinjoni f’perjodu 
raġonevoli ta’ żmien. L-Awtorità għandha 
tqiegħed ir-riżultati tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku, ħlief fil-każ ta’ informazzjoni 
kunfidenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-bidliet huwa biex jintwerew il-bidliet tas-setgħat u d-dmirijiet ta’ BERT fl-Artikolu 
3. Huwa propost li BERT ma jkollux setgħat biex jimponi miżuri, u li jservi primarjament 
bħala korp konsultattiv li jagħti opinjonijiet biss. L-għan ta’ referenza għall-gruppi ta’ l-
interess tal-konsumatur huwa li jkun żgurat li l-interess tal-konsumatur jitqies kif xieraq.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istaff ta’ l-Awtorità, inklużi d-Direttur, l-
Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks u 
l-uffiċjali ssekondati mill-Istati Membri 
fuq bażi temporanzja, għandu jagħmel 
dikjarazzjoni ta’ l-impenji u dikjarazzjoni 
ta’ l-interessi fejn jindika kwalunkwe 
interess dirett jew indirett, li jista’ jitqies li 
jippreġudika l-indipendenza tagħhom. 
Dikjarazzjonijiet ta’ din ix-xorta għandhom 

L-istaff ta’ l-Awtorità, inklużi d-Direttur 
Eżekuttiv u l-uffiċjali ssekondati mill-Istati 
Membri fuq bażi temporanja, għandu 
jagħmel dikjarazzjoni ta’ l-impenji u 
dikjarazzjoni ta’ l-interessi fejn jindika 
kwalunkwe interess dirett jew indirett, li 
jista’ jitqies li jippreġudika l-indipendenza 
tiegħu. Dikjarazzjonijiet ta’ din ix-xorta 
għandhom isiru bil-miktub.
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isiru bil-miktub.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-bidla proposta huwa li jintwerew il-proposti fl-Artikoli 3 u 24 dwar it-tneħħija tal-
kariga ta’ Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Awtorità għandha tkun irrappreżenta 
mid-Direttur tagħha.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla proposta hija skond l-istruttura ta' governanza riveduta u l-għoti tad-dritt lill-Bord 
Eżekuttiv biex jirrappreżenta lil BERT fl-Artikolu 28(1). 

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-istaff ta’ l-Awtorità, inkluż id-
Direttur u l-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-
Netwerks għandhom japplikaw ir-
Regolamenti tal-Persunal ta’ l-Uffiċjali tal-
Komunitajiet Ewropej, il-Kundizzjonijiet 
ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali oħra tal-
Komunitajiet Ewropej u r-regoli adottati 
b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet tal-
Komunità Ewropea sabiex jiġu applikati 
dawn ir-regolamenti tal-persunal u l-
kundizzjonijiet ta’ impjieg.

1. Għall-istaff ta’ l-Awtorità, inkluż id-
Direttur Eżekuttiv u ħlief għall-esperti 
ssekondati mill-Istati Membri, għandhom 
japplikaw ir-Regolamenti tal-Persunal ta’ l-
Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, il-
Kundizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali 
oħra tal-Komunitajiet Ewropej u r-regoli 
adottati b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet 
tal-Komunità Ewropea sabiex jiġu 
applikati dawn ir-regolamenti tal-persunal 
u l-kundizzjonijiet ta’ impjieg.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet proposti juru l-proposti fl-Artikolu 3 u 24 dwar it-tneħħija tal-kariga ta’ l-Uffiċjal 
Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks kif ukoll il-bidliet tal-governanza, i.e. it-tneħħija tal-Bord 
Amministrattiv u l-irwol ikbar tal-Bord tar-Regolaturi.

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien ħames snin mill-bidu effettiv tal-
ħidma u kull ħames snin minn dak inhar ’il 
quddiem, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapport ġenerali dwar l-
esperjenza miksuba bħala riżultat ta’ 
ħidmet l-Awtorità u tal-proċeduri 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. L-
evalwazzjoni għandha tkopri r-riżultati 
miksuba mill-Awtorità u l-metodi ta’ 
ħidma tagħha, b’relazzjoni għall-għan, 
għall-mandat u għall-kompiti tagħha li ġew 
definiti f’dan ir-regolament u fil-
programmi ta’ ħidma annwali tagħha. L-
evalwazzjoni għandha tqis il-fehmiet tal-
partijiet interessati, kemm fuq il-livell 
Komunitarju kif ukoll fuq il-livell 
nazzjonali. Ir-rapport u kwalunkwe 
proposta li takkumpanjah għandhom 
jintbagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Fi żmien sentejn mill-bidu effettiv tal-
ħidma u kull ħames snin minn dak inhar ’il 
quddiem, l-Awtorità għandha tevalwa r-
rendiment tagħha. L-evalwazzjoni 
għandha tkopri r-riżultati miksuba mill-
Awtorità u l-metodi ta’ ħidma tagħha, 
b’relazzjoni għall-għan, għall-mandat u 
għall-kompiti tagħha li ġew definiti f’dan 
ir-regolament u fil-programmi ta’ ħidma 
annwali tagħha. L-evalwazzjoni għandha 
tqis il-fehmiet tal-partijiet interessati, 
inklużi l-konsumaturi, kemm fuq il-livell 
Komunitarju kif ukoll fuq il-livell 
nazzjonali. Ir-rapport u kwalunkwe 
proposta li takkumpanjah għandhom 
jintbagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, kif ukoll lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-Kummissjoni ma tridx tikkontrolla lil BERT, huwa iktar xieraq li BERT jimmoniterja l-
operat tiegħu stess. Madankollu, ir-rapport imħejji minn BERT jintbagħat lill-Kummissjoni 
wkoll fl-interess tat-trasparenza.



PE404.762v01-00 62/62 PA\718429MT.doc

MT

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56
Id-dispożizzjonijiet tranżitorji

imħassar

1. Sa mhux aktar tard mill-14 ta' Marzu 
2011, l-Awtorità għandha tassumi r-
responsabbiltà għall-attivitajiet kollha 
mwettqa mill-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni 
qabel dik id-data u li jaqgħu fl-ambitu ta’ 
dan ir-Regolament.
2. L-interess bħala sid ta’ kwalunkwe 
proprjetà mobbli li għandha l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u 
l-Informazzjoni fid-data li tissemma fil-
paragrafu 1 t’hawn fuq għandha tiġi 
trasferita lill-Awtorità b’effett minn dik 
id-data.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu jitħassar skond il-bidliet proposti fl-Artikolu 3 (ENISA ma tingħaqadx ma’ BERT).
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