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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-telekomunikazzjonijiet qed jinbidlu jum wara jum fis-soċjetajiet tagħna. Suriet qodma ta’ 
komunikazzjonijiet jispiċċaw bil-mod il-mod u suriet ġodda joħolqu stili ta’ ħajja u mġiba 
soċjali ġodda. Dan il-fatt huwa proċess teknoloġiku, ekonomiku kif ukoll soċjali u kulturali.
Ir-rapporteur għal opinjoni tiegħek irid jisħaq fuq żewġ aspetti politiċi. L-ewwelnett, l-aċċess 
għat-telekomunikazzjonijiet għandu jkun wieħed ġenerali u demokratiku, kulħadd għandu 
jkollu d-dritt li juża servizzi bħal dawn. It-tieninett, joħroġ kontenut ġdid fit-
telekomunikazzjonijiet moderni, u ma nistgħux nerġgħu lura għall-“Galassja ta’ Gutenberg”.
Imma l-wirt kulturali u edukattiv tradizzjonali tal-bniedem għandu jinżamm u jiġi trasmess 
permezz ta’ suriet ġodda ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-kumitat tagħna jagħmel l-aħjar 
li jista’ biex jibbilanċja t-teknoloġija moderna u l-valuri kulturali tradizzjonali u jistieden lill-
Assemblea kollha kemm hi biex tagħmel l-istess.

Il-Kummissjoni tipproponi li tistabbilixxi Awtorità ġdida (L-Awtorità tas-Suq Ewropew tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi, EECMA) biex taħdem f’rabta mill-qrib ma' awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali (NRAs) biex jingħelbu l-ostakoli eżistenti li hemm għas-suq intern tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi. Dan il-korp ġdid għandu jieħu f-idejh il-funzjonijiet tal-Grupp 
Regolatorju Ewropew (ERG) li ġie imwaqqaf mill-Kummissjoni fl-2004. Dan il-korp ikun 
iwettaq kompiti differenti ta’ konsulenza u ta’ moniterjar, inklużi kwistjonijiet ta’ sigurtà tan-
netwerks u tat-tagħrif. Bħala riżultat ta’ diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew, ġie propost 
Korp ta’ Regolaturi Ewropej fit-Telekomunikazzjoni (BERT) biex jieħu post l-EECMA. Il-
BERT għandu jkollu funzjonijiet simili għall-EECMA imma bl-esklużjoni tal-kwistjonijiet 
tas-sigurtà tan-netwerks u tat-tagħrif.

Madankollu r-rapporteur għal opinjoni jiffoka biss fuq l-aspetti li minnhom huwa 
responsabbli l-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom 
irid jevita li jmur lil hinn mill-kompetenzi tal-kumitat tagħna. Huwa għalhekk li din l-
Opinjoni ma tiħux sehem fid-dibattitu rigward l-EECMA u l-BERT.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità għandha tibni fuq sforzi 
nazzjonali u Komunitarji u għalhekk 
twettaq il-kompiti tagħha f’kooperazzjoni 

L-Awtorità għandha tibni fuq sforzi 
nazzjonali u Komunitarji u għalhekk 
twettaq il-kompiti tagħha f’kooperazzjoni 
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sħiħa ma’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u mal-Kummissjoni, u tkun 
miftuħa għal kuntatti ma’ l-industrija, mal-
gruppi tal-konsumaturi u ma’ partijiet 
interessati rilevanti oħra.

sħiħa ma’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u mal-Kummissjoni, u tkun 
miftuħa għal kuntatti ma’ l-industrija, mal-
gruppi tal-konsumaturi, mal-gruppi ta’ 
interess kulturali u ma’ partijiet interessati 
rilevanti oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li l-Awtorità tkun miftuħa għandu jinkludi kuntatti ma’ gruppi differenti ta’ interessi kulturali 
peress li huma jistgħu jipprovdu tagħrif aġġornat dwar il-kwistjonijiet ta’ diversità kulturali 
fost oħrajn f'rabta mal-proċedura ta' awtorizzazzjoni tas-servizzi pan-Ewropej.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-kuntest tal-proċess biex jintlaħqu l-
għanijiet tad-Deċiżjoni 676/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' 
Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-
politika dwar l-ispektrum tar-radju fil-
Komunità Ewropea (id-Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-Radju), il-Kummissjoni tista’ 
tfittex il-parir espert indipendenti ta’ l-
Awtorità relatat l-użu tal-frekwenzi tar-
radju fil-Komunità.

Dan il-parir jista’ jinvolvi 
investigazzjonijiet tekniċi speċifiċi, kif 
ukoll valutazzjoni ta’ l-impatt ekonomiku 
jew soċjali u analiżi relatati mal-miżuri ta’ 
politika dwar il-frekwenzi. Jista’ jinkludi 
wkoll kwistjonijiet relatati ma’ l-
implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 4 tad-
Deċiżjoni 676/2002/KE (id-Deċiżjoni dwar 
l-Ispettri tar-Radju), fejn l-Awtorità tista’ 
tintalab tagħti parir lill-Kummissjoni dwar 
ir-riżultati miksuba skond il-mandati tal-
Kummissjoni lill-Konferenza Ewropea ta’ 
l-Amministrazzjonijiet Postali u tat-

Fil-kuntest tal-proċess biex jintlaħqu l-
għanijiet tad-Deċiżjoni 676/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' 
Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-
politika dwar l-ispektrum tar-radju fil-
Komunità Ewropea (id-Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-Radju), il-Kummissjoni tista’ 
tfittex il-parir espert indipendenti ta’ l-
Awtorità relatat l-użu tal-frekwenzi tar-
radju fil-Komunità.
Dan il-parir jista’ jinvolvi 
investigazzjonijiet tekniċi speċifiċi, kif 
ukoll valutazzjoni ta’ l-impatt ekonomiku 
jew soċjali speċjalment fir-rigward ta’ l-
impatt li jsir fuq il-kultura u l-edukazzjoni
u analiżi relatati mal-miżuri ta’ politika 
dwar il-frekwenzi. Jista’ jinkludi wkoll 
kwistjonijiet relatati ma’ l-
implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 4 tad-
Deċiżjoni 676/2002/KE (id-Deċiżjoni dwar 
l-Ispettri tar-Radju), fejn l-Awtorità tista’ 
tintalab tagħti parir lill-Kummissjoni dwar 
ir-riżultati miksuba skond il-mandati tal-
Kummissjoni lill-Konferenza Ewropea ta’ 
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Telekomunikazzjonijiet (CEPT). l-Amministrazzjonijiet Postali u tat-
Telekomunikazzjonijiet (CEPT).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Valutazzjoni ta’ l-impatt soċjali għall-imaniġġjar tal-frekwenza għandha tinkludi attenzjoni 
speċjali fuq l-impatti li jsiru fuq il-kultura u l-edukazzjoni kif spjegat fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni dwar il-valutazzjoni ta' l-impatt (COM (2002) 276).

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-
iżvilupp ta’ l-aħjar prattika regolatorja u 
tal-konsistenza fl-applikazzjoni tar-
regolamentazzjoni fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi billi 
trawwem l-iskambu ta’ informazzjoni bejn 
l-awtoritajiet nazzjonali u tagħmel l-
informazzjoni xierqa disponibbli għall-
pubbliku b’mod faċilment aċċessibbli. L-
Awtorità għandu jkollha l-possibbiltà li 
tindirizza kwistjonijiet ekonomiċi u tekniċi 
u li jkollha aċċess għall-aktar 
informazzjoni aġġornata disponibbli sabiex 
tkun tista’ tirrispondi għall-isfidi 
ekonomiċi u tekniċi li toħloq soċjetà ta’ l-
informazzjoni li qed tiżviluppa, 
pereżempju f’oqsma bħas-sigurtà tan-
netwerks u ta’ l-informazzjoni u t-tagħmir 
għall-identifikazzjoni tal-frekwenzi tar-
radju. 

L-Awtorità għandha tikkontribwixxi għall-
iżvilupp ta’ l-aħjar prattika regolatorja u 
tal-konsistenza fl-applikazzjoni tar-
regolamentazzjoni fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi billi 
trawwem l-iskambu ta’ informazzjoni bejn 
l-awtoritajiet nazzjonali u tagħmel l-
informazzjoni xierqa disponibbli għall-
pubbliku b’mod faċilment aċċessibbli u 
ċar. L-Awtorità għandu jkollha l-
possibbiltà li tindirizza kwistjonijiet 
ekonomiċi u tekniċi u li jkollha aċċess 
għall-aktar informazzjoni aġġornata 
disponibbli sabiex tkun tista’ tirrispondi 
għall-isfidi ekonomiċi u tekniċi li toħloq 
soċjetà ta’ l-informazzjoni li qed 
tiżviluppa, pereżempju f’oqsma bħas-
sigurtà tan-netwerks u ta’ l-informazzjoni u 
t-tagħmir għall-identifikazzjoni tal-
frekwenzi tar-radju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kumplessità tal-qafas regolatorju dwar is-settur tal-komunikazzjonijiet 
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elettroniċi, it-tagħrif li jsir aċċessibbli għall-pubbliku għandu jkun konċiż u ċar ħalli n-nies li 
ma jkollhomx xi għarfien speċjali minn qabel ikunu jistgħu jifhmu. Dan jista’ jservi wkoll 
bħala mezz edukattiv biex jittejjeb l-għarfien tal-kwistjoni fost iċ-ċittadini Ewropej.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 
u dwar l-impatt fuq id-diversità kulturali 
u l-edukazzjoni rigward l-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju fil-Komunità għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara Emenda 2
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