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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta ghal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-
roaming fuq netwerks pubbliċi mobbli fi ħdan il-Komunità u li temenda d-Direttiva 
2002/21/KE dwar kwadru regolatorju komuni għan-netwerks ta' komunikazzjonijiet u 
servizzi elettroniċi
(COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0382)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0244/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għas-Suq 
Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni 
(A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 1

(1) Il-livell għoli tal-prezzijiet li jħallsu l-
utenti tan-netwerks telefoniċi mobbli 
pubbliċi meta jkunu qed jużaw il-mowbajl 
tagħhom meta jkun msiefra fi ħdan il-
Komunità huwa għajn ta’ tħassib għall-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Il-Grupp 
tar-Regolaturi Ewropej innota, fil-laqgħa 
plenarja tiegħu f’Mejju 2005 (inter alia), li 

(1) Il-livell għoli tal-prezzijiet li jħallsu l-
utenti tan-netwerks telefoniċi mobbli 
pubbliċi meta jkunu qed jużaw il-mowbajl 
tagħhom meta jkun msiefra fi ħdan il-
Komunità huwa għajn ta’ tħassib għall-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Il-Grupp 
tar-Regolaturi Ewropej innota, fil-laqgħa 
plenarja tiegħu f’Mejju 2005 (inter alia), li 

  
1 Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
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t-tariffi bl-imnut kienu għolja ħafna 
mingħajr ġustifikazzjoni ċara; li dan jidher 
li jirriżulta kemm minn tariffi bl-ingrossa 
għoljin miżmuma mill-operatur tan-
netwerk barrani ospitanti kif ukoll, f’bosta 
każijiet, minn awmenti (mark-ups) għoljin 
fuq il-bejgħ bl-imnut li jinżammu mill-
operatur tan-netwerk proprju tal-
konsumatur; li t-tnaqqis fit-tariffi bl-
ingrossa spiss ma jgħaddix għall-
konsumatur li jixtri bl-imnut; u li kien 
hemm rabtiet b’saħħithom bejn is-swieq fl-
Istati Membri differenti.

t-tariffi bl-imnut kienu għolja ħafna 
mingħajr ġustifikazzjoni ċara; li dan jidher 
li jirriżulta kemm minn tariffi bl-ingrossa 
għoljin miżmuma mill-operatur tan-
netwerk barrani ospitanti kif ukoll, f’bosta 
każijiet, minn awmenti (mark-ups) għoljin 
fuq il-bejgħ bl-imnut li jinżammu mill-
operatur tan-netwerk proprju tal-
konsumatur; li t-tnaqqis fit-tariffi bl-
ingrossa spiss ma jgħaddix għall-
konsumatur li jixtri bl-imnut; u li kien 
hemm rabtiet b’saħħithom bejn is-swieq fl-
Istati Membri differenti. Għalkemm ċerti 
operaturi introduċew riċentament tariffi 
tar-roaming li joffru lill-klijenti 
kundizzjonijiet favorevoli, tibqa' l-
evidenza li l-prezzijiet għadhom mhux qed 
jirriflettu sew l-ispejjeż.

Emenda 2
PREMESSA 13

(13) L-obbligi riżultanti għandhom jidħlu 
fis-seħħ mill-aktar fis possibbli, filwaqt li 
jipprovdu lill-operaturi kkonċernati 
b'perjodu raġonevoli biex jadattaw il-
prezzijiet u l-offerti ta' servizz tagħhom 
sabiex jiżguraw il-konformità u japplikaw 
direttament fl-Istati Membri kollha.

(13) L-obbligi riżultanti għandhom jidħlu 
fis-seħħ mill-iktar fis possibbli u japplikaw 
direttament fl-Istati Membri kollha.

Ġustifikazzjoni

Kien hemm diskussjonijiet sħaħ tul dawn l-aħħar xhur li qajmu kuxjenza fost l-operaturi. L-
industrija tidher diġa qed tantiċipa r-regolazzjoni tal-prezzijiet. Għalhekk mhux ġustifikat li 
jkun hemm aktar dewmien.

Emenda 3
PREMESSA 15 A (ġdida)

(15a) Fuq il-livell wholesale, l-ebda 
operatur tan-netwerk ospitanti m'għandu 
jkun jista' jimponi tariffi fuq kwalunkwe 
operatur ieħor 'il fuq minn din it-tariffa 
massima għal kull minuta. Fuq il-livell ta' 
mnut, għandha tiġi introdotta tariffa 
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inqas jew indaqs it-tariffa massima għal 
kull minuta (il-"Euro Tariff") li l-klijenti 
għandhom ikunu jistgħu jużaw fi 
kwalunkwe ħin, u li jkunu jistgħu 
jikkombinawha ma' kwalunkwe grupp ta' 
tariffi eżistenti għal servizzi nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun introdotta tariffa opzjonali ta' tariffa massima għal kull minuta minflok ma jkun 
irregolat is-suq bl-imnut kollu, jagħti protezzjoni lill-konsumatur filwaqt li jħalli biżżejjed 
spazju għall-industrija sabiex toħloq gruppi ta' tariffi ġodda mfassla għall-ħtiġijiet 
individwali ta' l-utent. Marbuta mar-rekwiżiti ta' trasparenza li jobbligaw lill-industrija 
tappoġġja lill-konsumatur b'informazzjoni dwar il-prezzijiet, il-klijenti għandhom ikunu 
mgħejuna jieħdu deċiżjoni għaqlija u infurmata bejn l-offerti varji fis-suq.

Emenda 4
PREMESSA 18

(18) Il-limiti massimi tal-prezzijiet 
għandhom iqisu l-elementi differenti
involuti fit-twettiq ta’ sejħa bir-roaming 
internazzjonali (inklużi l-ispejjeż, is-
sinjalar, il-bidu, it-tranżitu u t-
terminazzjoni tas-sejħa), u d-differenzi fl-
ispejjeż sottostanti għall-għoti tas-servizzi 
tar-roaming internazzjonali fir-rigward 
tas-sejħiet magħmula lil destinazzjoni fi 
ħdan il-pajjiż miżjur, minn naħa, u sejħiet 
lura għall-pajjiż ta’ residenza tal-klijient li 
qed juża r-roaming jew pajjiż terz fi ħdan 
il-Komunità, min-naħa l-oħra.

(18) Il-limiti massimi tat-tariffi għandhom 
iqisu l-elementi relevanti involuti fit-
twettiq u r-riċeviment ta’ sejħa bir-
roaming internazzjonali (inklużi l-ispejjeż, 
is-sinjalar, il-bidu, it-tranżitu u t-
terminazzjoni tas-sejħa), Peress li d-
differenzi fl-ispejjeż ta' provvediment ta' 
servizzi ta' roaming internazzjonali għal 
sejħiet imwettqa jew riċevuti f'pajjiż li 
wieħed qed iżur, lejn jew minn pajjiż fejn 
joqgħod il-klijent, jew lejn jew minn pajjiż 
terz jidhru negliġibbli, għandu jintuża 
multiplikatur uniku sabiex tiġi kkalkolata 
it-tariffa massima wholesale.

Emenda 5
PREMESSA 19

(19) Il-limiti massimi tal-prezz għall-għoti 
ta' sejħa roaming internazzjonali fuq il-
livell bl-ingrossa għandhom ikunu bbażati 
fuq ir-rata medja kull minuta għat-
terminazzjoni mobbli għall-operaturi 
b’setgħa tas-suq sinifikanti, minħabba li 
rati ta’ terminazzjoni bħal dawn huma diġà 
soġġetti għas-superviżjoni regolatorja 

(19) Il-limiti massimi tat-tariffi għall-għoti 
ta' sejħa roaming internazzjonali fuq il-
livell bl-ingrossa għandhom ikunu bbażati 
fuq ir-rata medja kull minuta għat-
terminazzjoni mobbli kkalkolata bħala 
medja ta' rati peak u off-peak għall-
operaturi b’setgħa tas-suq sinifikanti, 
minħabba li rati ta’ terminazzjoni bħal 
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skond il-qafas regolatorju ta' l-2002 dwar 
il-komunikazzjonijiet elettroniċi u, 
għalhekk, għandhom jiġu ddeterminati 
b’referenza għall-prinċipju ta’ l-
orjentazzjoni tal-prezz. Minħabba l-
karatteristiċi tas-suq għat-terminazzjoni 
tas-sejħa fuq netwerks mobbli pubbliċi 
individwali u n-natura transfruntaliera tar-
roaming internazzjonali, dawn jipprovdu 
bażi stabbli għar-regolamentazzjoni li hija 
rappreżentattiva ta’ l-istrutturi tal-prezzijiet 
u l-ispejjeż tan-netwerks mobbli madwar 
il-Komunità. Ir-rata medja ta’ 
terminazzjoni mobbli tipprovdi livell 
affidabbli għall-komponenti ewlenin ta’ l-
ispiża fuq il-livell bl-ingrossa, u limitu 
massimu tal-prezz bl-ingrossa bbażata fuq 
multiplu xieraq ta’ rata medja bħal din 
għat-terminazzjoni mobbli għandu 
għalhekk jassigura li l-ispejjeż reali ta’ l-
għoti ta’ sejħiet roaming regolati jistgħu 
jiġu rkuprati.

dawn huma diġà soġġetti għas-superviżjoni 
regolatorja skond il-qafas regolatorju ta' l-
2002 dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi 
u, għalhekk, għandhom jiġu ddeterminati 
b’referenza għall-prinċipju ta’ l-
orjentazzjoni tal-prezz. Minħabba l-
karatteristiċi tas-suq għat-terminazzjoni 
tas-sejħa fuq netwerks mobbli pubbliċi 
individwali u n-natura transkonfinali tar-
roaming internazzjonali, dawn jipprovdu 
bażi stabbli għar-regolamentazzjoni li hija 
rappreżentattiva ta’ l-istrutturi tal-prezzijiet 
u l-ispejjeż tan-netwerks mobbli madwar 
il-Komunità. Ir-rata medja ta’ 
terminazzjoni mobbli tipprovdi livell 
affidabbli għall-komponenti ewlenin ta’ l-
ispiża fuq il-livell bl-ingrossa, u limitu 
massimu tal-prezz bl-ingrossa bbażata fuq 
multiplu xieraq ta’ rata medja bħal din 
għat-terminazzjoni mobbli għandu 
għalhekk jassigura li l-ispejjeż reali ta’ l-
għoti ta’ sejħiet roaming regolati jistgħu 
jiġu rkuprati.

Ġustifikazzjoni

Hemm evidenza li f'ħafna Stati Membri, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali rregolaw l-MTRs 
bħala medja fuq rati peak u off-peak. Għalhekk din il-bażi tidher li tista' tagħti anqas lok għal 
manipulazzjoni mill kieku jitqiesu biss ir-rati peak.

Emenda6
PREMESSA 20

(20) Il-limitu massimu tal-prezz applikabbli 
fuq il-livell tal-bejgħ bl-imnut għandu 
jagħti lill-klijenti roaming l-assigurazzjoni 
li mhux se jinżammilhom prezz eċċessiv 
meta jkunu qed jagħmlu sejħa roaming
irregolata, filwaqt li jħallu lill-operaturi 
nazzjonali marġni biżżejjed sabiex 
jiddifferenzjaw il-prodotti li joffru lill-
klijenti.

(20) Il-limitu massimu tat-tariffa 
applikabbli għall-Euro Tariff opzjonali
għandu jagħti lill-klijenti roaming l-
assigurazzjoni li mhux se jinżammilhom 
prezz eċċessiv meta jkunu qed jagħmlu 
sejħa roaming irregolata, filwaqt li jħallu 
lill-operaturi nazzjonali marġni biżżejjed 
sabiex jiddifferenzjaw il-prodotti li joffru 
lill-klijenti.
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Emenda7
PREMESSA 20 A (ġdida)

(20a) Sabiex tiżdied il-kompetizzjoni fis-
suq għas-servizzi internazzjonali ta' 
komunikazzjoni ta' dejta bil-mowbajl, u 
sabiex it-tariffi għal servizzi ġodda 
bħalma huma l-MMS (Multimedia 
Messaging Service), u l-internet u TV bil-
mowbajl ikunu trasparenti u kumparabbli 
għal-klijent, fornituri lokali għandhom 
ikunu obbligati li joffru, flimkien mal-
Euro Tariff, rata fissa kull xahar li 
tinkludi kollox, u li tkopri s-servizzi 
internazzjonali kollha ta' roaming u ta' 
komunikazzjoni tad-dejta offruti mill-
fornitur lokali. Ir-rata fissa għandha 
tippermetti lill-klijenti li jikkumparaw 
gruppi ta' tariffi madwar l-Ewropa u 
għandha wkoll, għalhekk, 
tippermettilhom jagħżlu minn firxa aktar 
wiesgħa ta' fornituri lokali.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jaċċetta l-opinjoni tal-Kummissjoni li fuq il-bażi ta' informazzjoni attwali 
(jiġifieri l-evalwazzjoni ta' l-impatt) ir-regolazzjoni tal-prezzijiet ta' servizzi internazzjonali 
ta' dejta tmur lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Madankollu, hemm 
evidenza qawwija li s-suq għat-trasferimenti tad-dejta ma jaħdimx sew. Bl-introduzzjoni ta' 
rata fissi madwar l-Ewropa, gruppi ta' tariffi jsiru kumparabbli għall-konsumaturi kollha 
madwar l-Unjoni Ewropea. Din iżżid il-kompetizzjoni fis-suq u tista' twassal għal tnaqqis fil-
prezzijiet tar-roaming tad-dejta.

Emenda 8
PREMESSA 21

(21) Il-fornituri tas-servizzi tar-roaming 
internazzjonali għal sejħiet li jsiru waqt 
ir-roaming barra mill-pajjiż proprju kif
koperti minn dan ir-Regolament 
għandhom ikollhom perjodu li fih 
jaġġustaw il-prezzijiet bl-imnut tagħhom 
b’mod volontarju sabiex jikkonformaw 
mal-limiti massimi previsti fir-
Regolament. Jixraq li jitħalla perjodu ta' 
sitt xhur għal dan il-għan, sabiex il-
protagonisti tas-suq ikunu jistgħu 

imħassra
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jagħmlu l-addattamenti meħtieġa.

Emenda 9
PREMESSA 22

B’mod simili, limitu massimu għandu jiġi 
applikat għall-prezzijiet li l-klijenti 
roaming jista’ jkollhom iħallsu biex 
jirċievu sejħiet bit-telefonija bil-leħen 
filwaqt li jużaw ir-roaming imsiefra fil-
Komunità sabiex ikun żgurat li l-prezzijiet 
jirriflettu aktar mill-qrib kemm jiswa l-
għoti ta’ dan is-servizz, u sabiex il-klijenti 
jingħataw ċertezza akbar dwar it-tariffi li 
jkollhom iġarrbu meta jwieġbu l-mowbjal 
tagħhom meta jkunu msiefra.

imħassra

Emenda 10
PREMESSA 23

(23) Dan ir-Regolament m’għandux 
jippreġudika offerti innovattivi lill-
konsumaturi li jkunu aktar favorevoli mit-
tariffi massimi kull minuta li hemm f’dan 
ir-Regolament.

imħassra

Emenda 11
PREMESSA 26

Sabiex titjieb it-trasparenza tal-prezzijiet 
bl-imnut biex wieħed jagħmel jew jirċievi 
sejħiet roaming fil-Komunità u sabiex il-
klijenti roaming ikunu megħjuna jagħmlu 
deċiżjonijiet dwar l-użu tal-mowbajls 
tagħhom meta jkunu msiefra, il-fornituri 
tas-servizzi tat-telefonija mobbli għandhom 
jgħinu lill-klijenti roaming tagħhom jiksbu 
faċilment informazzjoni dwar it-tariffi 
roaming applikabbli għalihom fl-Istati 
Membri kkonċernati li jkunu qed iżuru, 
kull meta jitolbuhom u bla ħlas. It-
trasparenza titlob ukoll li l-fornituri 
jagħtu tinformazzjoni dwar it-tariffi tar-

(26) Sabiex titjieb it-trasparenza tat-tariffi 
bl-imnut biex wieħed jagħmel jew jirċievi 
sejħiet roaming kif ukoll biex jibgħat u 
jirċievi d-dejta fil-Komunità u sabiex il-
klijenti roaming ikunu megħjuna jagħmlu 
deċiżjonijiet dwar l-użu tal-mowbajls 
tagħhom meta jkunu msiefra, il-fornituri 
tas-servizzi tat-telefonija mobbli għandhom 
jgħinu lill-klijenti roaming tagħhom jiksbu 
faċilment informazzjoni dwar it-tariffi 
roaming applikabbli għalihom, fl-Istat taż-
żjara kkonċernata, bla ħlas. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi t-tariffi 
biex tagħmel u tirċievi telefonati bil-leħen 
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roaming meta jsiru l-abbonamenti u li
jagħtu wkoll lill-klijenti tagħhom 
aġġornamenti perjodiċi dwar it-tariffi tar-
roaming kif ukoll meta jseħħu bidliet 
sostanzjali.

u tibgħat u tirċievi dejta fuq kwalunkwe 
netwerk viżitata disponibbli fl-Istat 
Membru konċernat.  L-informazzjoni 
għandha tenfasizza d-differenzi bejn ir-
rati peak u off-peak u varjazzjonijiet oħra 
skond il-ħin.  Fi żmien siegħa mid-dħul fi 
Stat Membru ieħor, klijent roaming huwa 
intitolat li jirċievi SMS awtomatiku, jew 
servizz ieħor xieraq għal klijenti neqsin 
mid-dawl, mingħand il-fornitur lokali 
tagħhom, li jinkludi informazzjoni 
personalizzata dwar il-prezzijiet rigward 
it-tariffi bl-imnut li japplikaw sabiex 
wieħed jagħmel jew jirċievi telefonati jew 
sabiex wieħed jibgħat jew jirċievi dejta 
mingħand dak il-klijent fl-Istat Membru li 
qiegħed iżur. Il-klijenti għandhom ikunu 
jistgħu jaqilbu minn push mode (SMS 
awtomatiku) għal pull mode (SMS fuq 
talba) fi kwalunkwe ħin.

Emenda 12
PREMESSA 26 A (ġdida)

(25) It-trasparenza titlob ukoll li l-
fornituri għandhom jagħtu informazzjoni 
dwar it-tariffi tar-roaming meta jsiru l-
abbonamenti u jagħtu wkoll lill-klijenti 
tagħhom aġġornamenti perjodiċi dwar it-
tariffi tar-roaming kif ukoll meta jseħħu 
bidliet sostanzjali. B'mod partikulari, 
fornituri lokali għandhom jipprovdu lill-
klijenti b'informazzjoni sħiħa dwar il-
kundizzjonijiet li jiggvernaw il-Euro 
Tariff kif ukoll dwar ir-rata fissa 
inklussiva ta' kull xahar f'intervalli 
regolari u bl-istess mod kif klijenti huma 
infurmati dwar it-tariffi eżistenti tar-
roaming. Fornituri lokali għandhom 
jinfurmaw ukoll lill-klijenti kif għandhom 
jaqilbu bejn iż-żewġ skemi mandatorji ta' 
tariffi.

Emenda 13
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PREMESSA 27

(27) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali li 
huma responsabbli għat-twettiq tal-kompiti 
skond il-qafas regolatorju ta’ l-2002 għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi għandhom 
ikollhom is-setgħat meħtieġa biex 
jissorveljaw u jinfurzaw l-obbligi f’dan ir-
Regolament fit-territorju tagħhom.
Għandhom ukoll jimmonitorjaw żviluppi 
fl-iprezzar tas-servizzi tal-leħen u d-data
għall-klijenti mobbli li jkunu qed jużaw ir-
roaming fil-Komunità, b’mod partikolari 
fir-rigward ta’ l-ispejjeż speċifiċi marbuta 
mas-sejħiet roaming li jsiru fir-reġjuni 
periferiċi tal-Komunità u l-ħtieġa li jiġi 
żgurat li dawn l-ispejjeż jistgħu jiġu 
rkuprati b’mod xieraq fuq is-suq bl-
ingrossa. Għandhom jiżguraw ukoll li 
informazzjoni aġġornata dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-regolament tkun 
disponibbli għall-utenti tas-servizzi tat-
telefonija mobbli.

(27) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali li 
huma responsabbli għat-twettiq tal-kompiti 
skond il-qafas regolatorju ta’ l-2002 għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi għandhom 
ikollhom is-setgħat meħtieġa biex 
jissorveljaw u jinfurzaw l-obbligi f’dan ir-
Regolament fit-territorju tagħhom.
Għandhom ukoll jimmonitorjaw żviluppi 
fl-iprezzar tas-servizzi tal-leħen u d-dejta
għall-klijenti mobbli li jkunu qed jużaw ir-
roaming fil-Komunità, b’mod partikolari 
fir-rigward ta’ l-ispejjeż speċifiċi marbuta 
mas-sejħiet roaming li jsiru u li jkunu 
rċevuti fir-reġjuni periferiċi tal-Komunità u 
l-ħtieġa li jiġi żgurat li dawn l-ispejjeż 
jistgħu jiġu rkuprati b’mod xieraq fuq is-
suq bl-ingrossa. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jikkomunikaw ir-
riżultati ta' dan il-kontroll lill-
Kummissjoni kull sitt xhur wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Għandha 
tingħata informazzjoni separata dwar il-
klijenti korporattivi, dawk li jħallsu wara 
(post-paid) u dawk li jħallsu bil-quddiem 
(pre-paid).  Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapport dwar l-iżviluppi fi 
ħdan l-UE kull 12-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw ukoll li informazzjoni 
aġġornata dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-
regolament tkun disponibbli għall-utenti 
tas-servizzi tat-telefonija mobbli.

Emenda 14
PREMESSA 31 A (ġdid)

(31a ) Ir-regolamentazzjoni ta' prezzijiet 
bl-imnut għandha tispiċċa jekk ikun 
hemm suq għall-ishma  li jiffunzjona kif 
suppost u li fih isir negożju ta' minuti ta' 
roaming u/jew ta' bits.
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Ġustifikazzjoni

Suq għall-ishma  li jaħdem kif suppost u li fih jsir negozju anonimu ta' minuti ta' roaming 
u/jew bits, jista' toħloq ambjent ġust u ekwu għall-operaturi kollha u mingħajr ebda 
diskriminazzjoni ma' l-iżgħar operaturi jew bejn operaturi li jinsabu f'kompetizzjoni diretta 
ma' xulxin. Limitu għat-tariffi bl-imnut li jkollu l-iskop li jilħaq l-istess riżultat ma jkunx 
hemm bżonnu mbagħad.

Emenda 15
Artikolu 1 paragrafu 1

1. Dan ir-Regolament jintroduċi 
mekkaniżmu komuni, imsejjaħ il-metodu 
tas-Suq Intern Ewropew, sabiex jiġi żgurat 
li l-utenti tan-netwerks pubbliċi tat-
telefonija mobbli li jkunu msiefra fil-
Komunità, ma jħallsux prezzijiet eċċessivi 
għas-servizzi tar-roaming internazzjonali 
meta jċemplu u jirċievu telefonati, biex 
b’hekk jintlaħaq livell għoli ta’ ħarsien tal-
konsumatur filwaqt li tiġi ssalvagwardjata 
l-kompetizzjoni bejn l-operaturi mobbli. Ir-
Regolament jistipola regoli dwar it-tariffi li 
jistgħu jinżammu mill-operaturi tal-
mowbajl għall-għoti ta’ servizzi tar-
roaming internazzjonali għal sejħiet bil-
leħen li joriġinaw u jitterminaw fi ħdan il-
Komunità u japplikaw kemm għat-tariffi 
miżmuma bejn l-operaturi tan-netwerk fuq 
il-livell tal-bejgħ bl-ingrossa kif ukoll għat-
tariffi miżmuma mill-fornitur fil-pajjiż ta’ 
residenza tal-klijent għall-bejgħ bl-imnut.

1. Dan ir-Regolament jintroduċi 
mekkaniżmu komuni, ibbażati fuq il-
metodu tas-Suq Intern Ewropew, sabiex 
jiġi żgurat li l-utenti tan-netwerks pubbliċi 
tat-telefonija mobbli li jkunu msiefra fil-
Komunità, ma jħallsux prezzijiet eċċessivi 
għas-servizzi tar-roaming internazzjonali 
meta jċemplu u jirċievu telefonati, biex 
b’hekk jintlaħaq livell għoli ta’ ħarsien tal-
konsumatur filwaqt li tiġi ssalvagwardjata 
l-kompetizzjoni bejn l-operaturi mobbli u 
jinżammu kemm l-inċentivi għall-
innovazzjoni, kif ukoll għall-għażla tal-
konsumatur. Ir-Regolament jistipola regoli 
dwar it-tariffi li jistgħu jinżammu mill-
operaturi tal-mowbajl għall-għoti ta’ 
servizzi tar-roaming internazzjonali għal 
sejħiet bil-leħen li joriġinaw u jitterminaw 
fi ħdan il-Komunità u japplikaw kemm 
għat-tariffi miżmuma bejn l-operaturi tan-
netwerk fuq il-livell tal-bejgħ bl-ingrossa 
kif ukoll għat-tariffi miżmuma mill-
fornitur fil-pajjiż ta’ residenza tal-klijent 
għall-bejgħ bl-imnut.

Emenda 16
Artikolu 1, punt 1 a (ġdid)

1.a. Dan ir-reġolament jistipula regoli 
biex tiżdid it-trasparenza fil-prezzijiet u 
biex jitjib l-għoti ta' informazzjoni dwar 
tariffi lill-utenti li jużaw servizzi roaming 
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internazzjonali, inklużi servizzi għall-
komunikazzjoni ta' dejta.

Emenda 17
Artikolu 2, paragrafu 2, punt 1 (d)

(d) “sejħa roaming regolata” tfisser sejħa 
tat-telefonija mobbli bil-leħen magħmula 
minn klijent roaming, li toriġina fuq 
netwerk imsejjaħ u li tittermina fuq 
netwerk pubbliku tat-telefown fi ħdan il-
Komunità;

(d) “sejħa roaming regolata” tfisser sejħa 
tat-telefonija mobbli bil-leħen magħmula 
jew riċevuta minn klijent roaming, li 
toriġina jew tkun irċevuta fuq netwerk 
imsejjaħ u li tittermina fuq netwerk 
pubbliku tat-telefown fi ħdan il-Komunità;

Emenda 18
Artikolu 3, punt 1 a (ġdid)

Għall-iskop biex jipprovdi servizz roaming 
internazzjonali kull fornitur nazzjonali 
għandu jkollu aċċess u użu ta' netwerks 
terrestri pubbliċi tat-telefonija mobbli li 
jkunu jinsabu fi Stati Membri oħra, 
minbarra dak tan-netwerk nazzjonali.

Emenda 19
Artikolu 4, Titolu

Tariffi bl-imnut għal sejħiet roaming 
regolati

Tariffi bl-imnut biex tibgħat u tirċievi
sejħiet roaming regolati,

Emenda 20
Artikolu 4 paragrafu 1

Soġġett għall-Artikolu 5, it-tariffa totali bl-
imnut, eskluża l-VAT, li l-operatur ta’ 
netwerk imsejjaħ jista’ jżomm lill-operatur 
tan-netwerk tal-kijient roaming sabiex 
tingħata sejħa roaming irregolata 
m’għandhiex taqbeż 130% tat-tariffa bl-
ingrossa massima applikabbli kull minuta 
stabbiliti skond l-Anness I. Il-limiti tat-
tariffa f’dan l-Artiklu għandhom jinkludu 

Soġġett għall-Artikolu 5, it-tariffa totali bl-
imnut, eskluża l-VAT, li l-operatur ta’ 
netwerk imsejjaħ jista’ jżomm lill-operatur 
tan-netwerk tal-kijient roaming sabiex 
tingħata sejħa roaming irregolata 
m’għandhiex taqbeż [ x %] tat-tariffa bl-
ingrossa massima applikabbli kull minuta 
stabbiliti skond l-Anness I. Għal sejħiet 
roaming riċevuti l-fornitur nazzjonali ma 
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kull element fiss marbut ma’ l-għoti ta’ 
sejħiet roaming irregeolati, inkluż tariffi 
biex tinbeda s-sejħa u ħlasijiet opt-in.

jistax jiċċarġja lill-utenti tiegħu tariffi 
ogħla minn terz tat-tariffa bl-imnut 
massima applikabbli għal sejħiet roaming 
magħmulin. Il-limiti tat-tariffa f’dan l-
Artiklu għandhom jinkludu kull element 
fiss marbut ma’ l-għoti ta’ sejħiet roaming 
irregolati, inkluż tariffi biex tinbeda s-sejħa 
u ħlasijiet opt-in.

Il-limiti għal tariffi f'dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw għal EuroTariff li 
kull fornitur irid joffri.  L-utenti jridu 
jkunu jistgħu jibdlu bejn li jagħżlu jew 
ineħħu l-EuroTariff meta jridu, u kull 
bidla bħal din trid tkun bla ħlas jew 
penalità u ma jridx ikun hemm marbutin 
magħha kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet 
rigward il-komponenti eżistenti ta' l-
abbonament. L-EuroTariff  tista' 
tiddaħħal ma' kwalunkwe grupp ta' 
tariffi.

Ġustifikazzjoni

Li tiġi introdotta tariffa 'opt-in' standardizzata bi prezz regolat, minflok ma ssir 
regolamentazzjoni tas-suq kollu bl-imnut, joffri protezzjoni lill-konsumatur, filwaqt li jħalli 
skop biex l-industrija toħloq gruppi ta' tariffi ġodda mfasslin apposta għall-ħtiġijiet 
individwali ta' l-utent. Rigward l-eżiġenti tat-trasparenza li jobbligaw lill-industrija biex 
tipprovdi informazzjoni dwar il-prezzijiet lill-utent, dan jagħti lill-utenti l-kapaċità li jagħmlu 
għażliet infurmati bejn l-offerti differenti li jkun hemm fis-suq.

Emenda 21
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. Barra mill-Euro Tariff li hemm 
dispożizzjoni għaliha fil-paragrafu 1, kull 
fornitur nazzjonali għandu joffri rata 
fissa kull xahar għal użu ġust li tinkludi 
kollox u li għaliha m'għandhomx 
japplikaw l-ebda limiti fuq it-tariffi. Ir-
rata fissa għandha tkopri servizzi 
internazzjonali ta' komunikazzjoni 
roaming tal-leħen u tad-dejta (inklużi 
SMS u MMS) fil-Komunità.
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Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jaċċetta l-opinjoni tal-Kummissjoni li fuq il-bażi ta' informazzjoni attwali 
(jiġifieri l-evalwazzjoni ta' l-impatt) ir-regolazzjoni tal-prezzijiet ta' servizzi internazzjonali 
ta' dejta tmur lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Madankollu, hemm 
evidenza qawwija li s-suq għat-trasferimenti tad-dejta ma jaħdimx sew. Bl-introduzzjoni ta' 
rata fissi madwar l-Ewropa, gruppi ta' tariffi jsiru kumparabbli għall-konsumaturi kollha 
madwar l-Unjoni Ewropea. Din iżżid il-kompetizzjoni fis-suq u tista' twassal għal tnaqqis fil-
prezzijiet tar-roaming tad-dejta.

Emenda 22
ARTIKOLU 5, PARAGRAFU 1

L-obbligi fl-Artikolu 4 għandhom jidħlu 
fis-seħħ sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

L-obbligi mfissra fl-Artikolu 4 għandhom 
jidħlu fis-seħħ fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament suġġett għall-Artikolu 
10(5).

Ġustifikazzjoni

Kien hemm diskussjonijiet sħaħ tul dawn l-aħħar xhur li qajmu kuxjenza fost l-operaturi. L-
industrija tidher diġa qed tantiċipa r-regolazzjoni tal-prezzijiet. Għalhekk mhux ġustifikat li 
jkun hemm aktar dewmien.

Emenda 23
ARTIKOLU 6

Artikolu 6
Tariffi bl-imnut biex wieħed jirċievi 
sejħiet waqt li juża r-roaming fil-
Komunità

imħassar

It-tariffa totali bl-imnut, eskluża l-VAT, li 
fornitur nazzjonali jista’ jżomm lill-klijent 
roaming tiegħu fir-rigward ta’ meta l-
klijent jirċievi sejħiet bit-telfonija bil-
leħen waqt li jsejjaħ netwerk permezz tar-
roaming m’għandhiex taqbeż, fuq bażi ta' 
kull minuta, 130% tar-rata medja ta' 
terminazzjoni mobbli ppubblikata skond l-
Artikolu 10(3). Il-limiti tat-tariffi f'dan l-
Artikolu għandhom jinkludu kull element 
fiss marbut ma’ l-għoti ta’ sejħiet 
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roaming irregolati, bħal tariffi ta’ darba 
jew ħlasijiet opt-in.

Emenda 24
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1

1. Kull fornitur nazzjonali għandu 
jipprovdi lill-klijent roaming tiegħu 
informazzjoni personalizzata ta' l-iprezzar 
dwar it-tariffi għall-bejgħ bl-imnut li 
japplikaw biex dak il-klijent iċempel jew 
jirċievi telefonati fl-Istat Membru miżjur.

1. Kull fornitur nazzjonali għandu 
jipprovdi lill-kull wieħed mill-klijenti 
roaming tiegħu informazzjoni 
personalizzata ta' l-ipprezzar dwar it-tariffi 
għall-bejgħ bl-imnut li japplikaw biex dak 
il-klijent iċempel jew jirċievi telefonati u 
jibgħat u jirċievi SMS u MMS u servizzi 
internazzjonali oħrajn ta' roaming ta' 
komunikazzjoni ta' dejta minn dak il-
klijent fl-Istat Membru miżjur.

Emenda 25
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2

2. Il-klijent jista’ jagħżel li jagħmel din it-
talba permzz ta’ telefonata bil-mowbajl 
jew billi jibgħat SMS (Short Message 
Service), f’kull każ lil numru li jipprovdi 
l-fornitur nazzjonali għal dan il-għan, u 
jista’ jagħżel li jirċievi l-informazzjoni jew 
waqt dik is-sejħa jew bl-SMS (fil-każ ta’ l-
aħħar mingħajr dewmien bla bżonn).

imħassar

Emenda 26
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2 A (ġdid)

2a. Fi żmien siegħa minn meta klijent 
roaming jidħol ġo Stat Membru differenti 
minn dak tal-fornitur nazzjonali, huwa 
intitolat li jirċievi mill-fornitur nazzjonali 
tiegħu jew tagħha SMS awtomatiku, jew 
kwalunkwe servizz ieħor li huwa xieraq 
għal klijenti neqsin mill-vista, li jinkludi 
biss informazzjoni personalizzata dwar il-
prezz tat-tariffi għall-bejgħ bl-imnut li 
japplikaw biex dak il-klijent iċempel u 
jirċievi telefonati u biex jibgħat jew 
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jirċievi SMS u MMS u kwalunkwe servizz 
ieħor ta' komunikazzjoni tad-dejta minn 
dak il-klijent fuq kull netwerk fl-Istat 
Membru miżjur. Klijenti jistgħu jaqilbu 
minn push-mode (jiġifieri informazzjoni 
awtomatika dwar il-prezz għal kull SMS) 
għal pull-mode (jiġifieri informazzjoni 
dwar il-prezz għal kull SMS fuq talba) 
f'kwalunkwe ħin.

Emenda 27
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 3

3. Is-servizzi ta’ l-informazzjoni msemmija 
fuq għandhom jingħataw bla ħlas, kemm 
fir-rigward ta’ meta ssir it-talba kif ukoll 
fir-rigward ta’ l-informazzjoni mitluba.

3. Is-servizzi ta' informazzjoni msemmija 
fuq għandhom jingħataw bla ħlas.

Emenda 28
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 4

4. L-informazzjoni personalizzata dwar l-
iprezzar imsemmija f’dan l-Artikolu 
għandha tkun it-tariffi applikabbli skond 
l-iskema tariffarja tal-klijent roaming 
ikkonċernat biex iċempel u jirċievi t-
telefonati fuq kull netwerk imsejjaħ fl-
Istat Membru li fih il-klijent qed juża r-
roaming.

imħassar

Emenda 29
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 5

5. Meta jsiru l-abbonamenti, il-fornituri 
nazzjonali għandhom jagħtu informazzjoni 
sħiħa lill-klijenti ġodda dwar it-tariffi 
roaming applikabbli. Il-fornituri 
nazzjonali għandhom ukoll jagħtu 
aġġornamenti perjodiċi dwar it-tariffi tar-
roaming applikabbli lill-klijenti tagħhom 
fuq bażi perjodika u, flimkien ma’ dan, kull 
darba li jkun hemm bidla sostanzjali 
f’dawn it-tariffi.

5. Meta jsiru l-abbonamenti, il-fornituri 
nazzjonali għandhom jagħtu informazzjoni 
sħiħa lill-klijenti ġodda dwar it-tariffi 
roaming applikabbli. Għandhom ukoll 
jagħtu aġġornamenti perjodiċi dwar it-
tariffi tar-roaming applikabbli lill-klijenti 
tagħhom fuq bażi perjodika u, flimkien ma’ 
dan, kull darba li jkun hemm bidla 
sostanzjali f’dawn it-tariffi. Fornituri 
nazzjonali għandhom jipprovdu b'mod
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immedjat lill-kull klijent informazzjoni 
sħiħa dwar il-kundizzjonijiet li jirregolaw 
il-Euro Tariff li hemm dispożizzjoni 
għaliha fl-Artikolu 4(1) u r-rata fiss għal 
kull xahar li tinkludi kollox li hemm 
dispożizzjoni għaliha fl-Artikolu 4(2) u 
għandhom jispjegaw il-proċedura kif 
wieħed jista' jaqleb għal kwalunkwe minn 
dawn it-tariffi obbligatorji.

Emenda 30
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-
għoti lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni tal-leħen u tad-data, 
inkluż SMS (Short Message Service) u 
MMS (Multimedia Messaging Service), 
b’mod partikolari fir-reġjuni periferiċi tal-
Komunità, u għandhom jikkomunikaw ir-
riżultati ta’ dan il-monitoraġġ lill-
Kummissjoni meta din titlob għalihom.

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-
għoti lill-klijenti roaming ta’ servizzi 
roaming tal-leħen, b’mod partikolari fir-
reġjuni periferiċi tal-Komunità, u 
għandhom jikkomunikaw ir-riżultati ta’ 
dan il-monitoraġġ lill-Kummissjoni kull 
sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. Għandha tingħata 
informazzjoni separata dwar il-
konsumaturi korporattivi, dawk li jħallsu 
wara (post-paid) u dawk li jħallsu bil-
quddiem (pre-paid).
Fuq il-bażi tar-rapporti ta' l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u wara li 
tikkunsidra l-opinjoni tal-Grupp tar-
Regolaturi Ewropej, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi lill-Parlament u lill-
Kunsill b'analiżi tal-prezzijiet 
internazzjonali roaming bl-ingrossa u bl-
imnut fil-Komunità, sa 12-il xahar wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Jekk il-prezzijiet internazzjonali roaming 
bl-imnut ma jkunux naqsu b'mod 
sinifikanti wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni, 
b'konformità mal-proċedura regolatorja li 
għaliha hemm referenza fl-Artikolu 13(2), 
għandha tadatta l-fattur ta' 
multiplikazzjoni tar-rata tat-terminazzjoni 
mobbli li għaliha hemm referenza 
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f'Anness I.

Emenda 31
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 6 A (ġdid)

6a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi fil-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut għall-
għoti lill-klijenti roaming ta’ servizzi ta' 
SMS u servizzi oħra ta' komunikazzjoni 
tad-dejta u għandhom jikkomunikaw ir-
riżultati ta’ dan il-monitoraġġ lill-
Kummissjoni kull sitt xhur wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Għandha 
tingħata informazzjoni separata dwar il-
konsumaturi korporattivi, dawk li jħallsu 
wara (post-paid) u dawk li jħallsu bil-
quddiem (pre-paid).  
Fuq il-bażi tar-rapporti ta' l-awtroitajiet 
regolatroji nazzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi lill-Parlament u lill-
Kunsill b'analiżi tat-tariffi bl-ingrossa u 
bl-imnut għal servizzi internazzjonali ta' 
komunikazzjoni tad-dejta roaming fil-
Komunità, sa 18-il xahar wara d-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament. Jekk it-tariffi 
internazzjonali tad-dejta roaming ma 
naqsux b'mod sinifikanti wara d-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tevalwa l-ħtieġa 
għal Regolament għat-tnaqqis tat-tariffi 
għall-għoti ta' servizzi internazzjonali ta' 
komunikazzjoni tad-dejta roaming u 
għandha tressaq proposta jekk dan ikun 
xieraq.

Emenda 32
ARTIKOLU 12, PARAGRAFU 1
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Il-Kummissjoni għanda tirrevedi t-tħaddim 
ta’ dan ir-Regolament u tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lil-Kunsill mhux 
aktar minn sentejn wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ tar-Regolament. Fir-rapport 
tagħha, il-Kummissjoni għandha tinkludi r-
raġunament tagħha dwar il-ħtieġa 
kontinwata tar-regolazzjoni jew il-
possibbiltà tar-revoka tagħha fid-dawl ta' l-
iżviluppi fis-suq u fir-rigward tal-
kompetizzjoni. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni tista' titlob informazzjoni lill-
Istati Membri, li għandha tingħata 
mingħajr dewmien żejjed.

Il-Kummissjoni għanda tirrevedi t-tħaddim 
ta’ dan ir-Regolament u tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mhux 
aktar minn sentejn wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ tar-Regolament. Fir-rapport 
tagħha, il-Kummissjoni għandha tinkludi r-
raġunament tagħha dwar il-ħtieġa 
kontinwata tar-regolazzjoni, il-
konvenjenza ta' l-introduzzjoni ta' 
dispożizzjonijiet "calling-party-pays" u l-
possibbiltà tar-revoka fid-dawl ta' l-
iżviluppi fis-suq, fir-rigward tal-
kompetizzjoni u l-preżenza jew l-assenza 
ta' Borża li taħdem sew li fiha jsir il-
kummerċ ta' minuti u bits roaming. Għal 
dan il-għan, il-Kummissjoni tista' titlob 
informazzjoni lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, li 
għandha tingħata mingħajr dewmien 
żejjed.

Emenda 33
ANNESS I

Tariffi bl-ingrossa għal sejħiet roaming 
regolati msemmija fl-Artikolu 3

Tariffi bl-ingrossa għal sejħiet roaming 
regolati msemmija fl-Artikoli 3 u 4

It-tariffi totali bl-ingrossa li l-operatur tan-
netwerk imsejjaħ jista' jżomm lill-operatur 
tan-netwerk nazzjonali tal-klijent roaming
biex jagħmel sejħa roaming regolata li 
toriġina fuq dak in-netwerk imsejjaħ 
m’għandhiex taqbeż, fuq bażi ta’ kull 
minuta, ammont ugwali għar-rata medja 
tat-terminazzjoni mobbli ppubblikata 
skond l-Artikolu 10(3) mmoltiplikata:

It-tariffi totali bl-ingrossa li operatur 
wieħed tan-netwerk imsejjaħ jista' jżomm 
lil kwalunkwe operatur tan-netwerk 
nazzjonali tal-klijent roaming biex jagħmel 
sejħa roaming regolata li toriġina fuq dak 
in-netwerk imsejjaħ m’għandhiex taqbeż, 
fuq bażi ta’ kull minuta, ammont ugwali 
għar-rata medja tat-terminazzjoni mobbli 
ppubblikata skond l-Artikolu 10(3) 
mmoltiplikata b'fattur ta' [y] għas-sejħiet 
kollha lejn netwerk telefoniku pubbliku, 
kemm jekk ikun fl-Istat Membru li fih 
hemm in-netwerk imsejjaħ kif ukoll fi Stat 
Membru li mhuwiex dak li fih hemm in-
netwerk imsejjaħ.

(a) b’fattur ta’ tnejn, fil-każ ta’ sejħa 
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roaming regolata lil numru assenjat lil 
netwerk telefoniku pubbliku fl-Istat 
Membru fejn jinsab in-netwerk imsejjaħ;
jew

(b) b’fattur ta’ tlieta, fil-każ ta’ sejħa 
roaming regolata lil numru assenjat lil 
netwerk telefoniku pubbliku fi Stat 
Membru għajr dak fejn jinsab in-netwerk 
imsejjaħ.

Il-limiti tat-tariffi f’dan l-Anness 
għandhom jinkludu kull element fiss, 
bħal mhuma t-tariffi biex tinbeda s-sejħa.

Emenda 34
ANNESS II, PUNT (1), PUNT (A)

(a) “TTM (Tariffa tat-Terminazzjoni 
Mobbli) (MTR) Medja Nazzjonali 
b’Koeffiċjent Korrettiv” għandha tfisser il-
medja tat-TTM għal kull operatur b'SSS 
(Setgħa tas-Suq Sinfikanti) (SMP), 
maħduma b’koeffiċjent korrettiv fuq il-bażi 
ta’ l-Abbonati Attivi għal kull Operatur 
SSS;

(a) “TTM (Tariffa tat-Terminazzjoni 
Mobbli) (MTR) Medja Nazzjonali 
b’Koeffiċjent Korrettiv” għandha tfisser il-
medja tat-TTM għal kull operatur b'SSS 
(Setgħa tas-Suq Sinfikanti) (SMP), 
maħduma b’koeffiċjent korrettiv fuq il-bażi 
ta’ l-minuti ta' traffiku totali għal kull 
Operatur SSS

Emenda 35
ANNESS II, PUNT (1), PUNT (B)

(b) “TTM għal kull operatur b'SSS (Setgħa 
tas-Suq Sinfikanti) (SMP)” għandha tfisser 
it-tariffa medja kull minuta (inkluż it-tariffi 
biex jinbeda s-servizz), ibbażata fuq sejħa 
ta’ tliet minuti b’rata peak, eskluża l-VAT 
u fil-munita nazzjonali ta’ l-Istat Membru 
kkonċernat, għat-terminazzjoni ta’ sejħiet 
bil-leħen applikati minn kull operatur SSS, 
kif iddeterminata skond metodoloġija 
approvata mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali;

(b) “TTM għal kull operatur b'SSS (Setgħa 
tas-Suq Sinfikanti) (SMP)” għandha tfisser 
it-tariffa medja kull minuta (inkluż it-tariffi 
biex jinbeda s-servizz), ibbażata fuq sejħa 
ta’ tliet minuti b’rata medja (jiġiġfieri 
medja ta' rati peak u off-peak), eskluża l-
VAT u fil-munita nazzjonali ta’ l-Istat 
Membru kkonċernat, għat-terminazzjoni 
ta’ sejħiet bil-leħen applikati minn kull 
operatur SSS, kif iddeterminata skond 
metodoloġija approvata mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali;
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Emenda 36
ANNESS II, PUNT (1), PUNT (D)

(d) “Abbonati Attivi għal kull Operatur 
SSS” għandha tfisser l-aggregat ta’ l-
għadd ta’ abbonati attivi ta’ kull Operatur 
SSS u l-għadd ta’ abbonati attivi għal kull 
fornitur mobbli ieħor li juża n-netwerk ta’ 
l-Operatur SSS għat-terminazzjoni tas-
sejħiet bil-leħen lill-klijenti tiegħu;

imħassar

Emenda 37
ANNESS II, PUNT (1), PUNT (E)

(e) “abbonati attivi” għandha tfisser 
abbonati mobbli attivi (sew dawk li jħallsu 
minn qabel sew wara) iddeterminati skond 
metodoloġija approvata mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali.

imħassar

Emenda 38
ANNESS II, PUNT (2)

(2) Ir-rata medja tat-terminazzjoni mobbli 
ppubblikata skond l-Artikolu 10(3) 
għandha tkun il-medja tat-TTM Medja 
Nazzjonali b’Koeffiċjent Korrettiv, huma 
nnifishom maħduma b’koeffiċjent 
korrettiv fuq il-bażi ta’ l-għadd totali ta’ l-
abbonati attivi f’kull Stat Membru.
Għandha tinħadem billi tintuża l-
informazzjoni speċifikata fil-paragrafu (3) 
taħt li ġie kkomunikat lill-Kummissjoni 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
skond talba in segwitu għall-Artikolu 10(2) 
jew (4).

(2) Ir-rata medja tat-terminazzjoni mobbli 
ppubblikata skond l-Artikolu 10(3) 
għandha tkun il-medja tat-TTM Medja 
Nazzjonali b’Koeffiċjent Korrettiv.
Għandha tinħadem billi tintuża l-
informazzjoni speċifikata fil-paragrafu (3) 
taħt li ġie kkomunikat lill-Kummissjoni
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
skond talba in segwitu għall-Artikolu 10(2) 
jew (4).
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

L-abilità taċ-ċittadini Ewropej li jkunu jistgħu jużaw apparat mobbli waqt li jivvjaġġaw barra 
minn pajjiżhom huwa punt kruċjali meta wieħed jitkellem dwar suq intern tal-
komunikazzjoni mobbli fl-Ewropa. Is-suq attwali tar-roaming juri b'mod ċar nuqqas fis-suq 
li ma jħallix liċ-ċittadini Ewropej jużaw l-apparat mobbli tagħhom meta jmorru minn Stat 
Membru għal ieħor.

Naturalment, aħna nappoġġjaw l-intenzjoni ġenerali tal-Proposta tal-Kummissjoni rigward 
Regolament dwar roaming permezz ta' netwerks pubbliċi ġewwa l-Komunità. Madankollu, 
aħna nsibu li hemm lok għal titjib rigward aktar trasparenza fil-prezzijiet sabiex l-
konsumatur ikollu l-kapaċità li jagħmel għażla infurmata u titjib rigward il-ħolqien ta'
ambjent ġust u ekwu għall-operaturi ta' networks mobbli sabiex ikun hemm aktar 
kompetizzjoni fis-suq intern tar-roaming.  

Il-Parlament Ewropew jirrispetta t-tħassib tal-Kummissjoni li huwa bbażat fuq l-
informazzjoni attwali li hemm dwar dan is-settur tas-suq rigward regolamentazzjoni tal-
prezzijiet għal servizzi ta' trasferiment ta' dejta mobbli internazzjonali, partikularment 
mingħajr evalwazzjoni xierqa ta' l-impatt. Madankollu, il-Parlament Ewropew jiġbed l-
attenzjoni lejn il-ħtieġa kbira li jkun hemm evalwazzjoni u monitoraġġ ta' dan is-settur tas-suq 
għaliex hemm indikazzjonijiet sodi ta' falliment tas-suq.

I. Nuqqas fis-suq

1. Prezzijiet għolijn ħafna

Il-livell tal-preżżijiet għas-servizzi ta' komunikazzjoni mobbli li qed jiġu offerti lill-
konsumaturi għar-roaming qed ivarjaw minn għoljin għal (ħafna drabi) għoljin 
eċċessivament. Għalkemm b'mod speċjali fil-livell tat-tariffi bl-imnut, dawn qed ikunu 
għoljin mingħajr ebda ġustifikazzjoni, hemm x'jindika li wkoll fil-livell ta' tariffi bl-
ingrossa ċċarġjati minn operaturi ta' networks ospitanti, speċjalment fost operaturi żgħar, 
dawn huwa wisq ogħla mill-ispejjeż imġarrba mill-operaturi tan-netwerk ospitanti u dan qed 
itellef il-kompetizzjoni ġusta.

2. Nuqqas ta' trasparenza

Iċ-ċittadini Ewropej jeħtieġu komunikazzjoni ta' kwalità b'kontinwità fluwida. Meta tmienja 
minn kull għaxar ċittadini Ewropej għandhom mobajl u meta f'ċerti pajjiżi r-rata ta' 
penetrazzjoni taqbeż il-100% ( l-Italja, 123,2%, il-Portugall 117,1%, ir-Renju Unit 116,3%) 
din il-ħtiega tidher ċara ħafna.1 Għal dan il-għan mekkaniżmi trasparenti għall-prezzijiet 

  
1Sa tmiem ir-Q4/2005
Sors: Credit Suisse, Prof. Gerpott Analysis.
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huma essenzjali. Fil-livell ta' negozju vis à vis negozju ieħor, it-trasparenza jeħtieġ li tiżgura 
l-operat tas-suq intern. Fil-livell ta' negozju vis à vis konsumatur, l-iskop prinċipali huwa li l-
konsumatur jingħata informazzjoni sħiħa u li tkun tista' titqabbel dwar il-prezzijiet attwali 
sabiex il-konsumatur ikun kapaċi jagħmel l-għażla infurmata tajjeb tiegħu.

II. Żvantaġġi ta' suq intern tat-telekomunikazzjoni li ma jaqdix il-funzjoni tiegħu.

1. Ma jintlaħqux l-għanijiet strateġiċi ta' Liżbona.

L-għan prinċipali ta' l-aġenda ta' Liżbona huwa li sa l-2010 jagħmel l-Ewropa l-aktar 
ekonomija kompetittiva fid-dinja bbażata fuq l-għerf. Il-Kunsill ta' l-Ewropa ta' Marżu 2005 
saħaq mal-Kummissjoni, mal-Kunsill u ma' l-Istati Membri biex jerġgħu jniedu l-Istrateġija ta' 
Liżbona billi jerġgħu jiffukaw fuq it-tkabbir u fuq l-impjiegi fl-Ewropa. Suq tax-xogħol li 
jiffunzjona b'mod ekwu jkun jista' jseddaq it-tkabbir u jagħti impetus ġdid għal ekonomija 
Ewropea kompetittiva. Sabiex tiġi żgurata kompetittività globali tas-suq Ewropew, jeħtieġ 
suq intern dinamiku mingħajr ostakli. Prezzijiet għoljin li m'humiex ġustifikati u li ma 
jħallux lill-konsumaturi jużaw l-apparat mobbli tagħhom, jikkostitwixxu ostaklu għas-suq 
intern tas-servizz.

2. Ma jinħoloqx suq intern ibbażat fuq l-għerf

Is-suq għall-komunikazzjoni mobbli, billi huwa parti minn servizzi għal soċjetà ta' l-
informazzjoni, jinkludi mhux biss it-telefonija bil-vuċi imma wkoll il-forniment ta' serviżżi 
oħrajn aktar ġodda ta' telekomunikazzjoni mobbli. B'mod partikulari, il-VOIP, in-netwerks ta' 
3G, GPS, Wi-Fi, l-internet u t-TV mobbli, kif ukoll apparat ta' l-idejn li kapaċi jipprovdi t-
trasferiment mobbli ta' dejta fuq skala akbar qed iwiegħdu żviluppi li m'għandhomx jiġu 
mfixkla minn nuqqas ta' talba minħabba d-deterrent tal-preżżijiet.  

3. Awtoregolamentazzjoni li ma taħdimx.

Awtoregolamentazzjoni tkun tfisser li operaturi u assoċjazzjonijiet jinnegozjaw u jiftiehmu 
bejniethom dwar linji gwida fil-livell Ewropew. L-operaturi jkunu jridu jiggarantixxu tnaqqis 
fil-prezzijiet sostanzjali fil-livell ta' prezzijiet bl-imnut u ta' prezzijiet bl-ingrossa. Jidher li 
proposti bħal dawn għadhom ma twettqux s'issa.

4. Iċ-ċifri dwar in-nuqqas fil-funzjonalità

Stħarriġ wera li
• kważi tmienja minn kull għaxar Ewropej għandhom mobajl.
• min juża l-mobajl jiddependi ħafna minn servizzi ta' roaming internazzjonali, għaliex 

meta jsiefru l-maġġoranza ta' l-utenti (9 minn kull għaxra) jagħżlu dan il-metodu 
minflok ma jixtru Sim-card

• maġġoranza ċara ta' utenti jillimitaw il-komunikazzjoni tagħhom bil-mobajl meta 
jivvjaġġaw barra minn pajjiżhom

• tariffi ta' komunikazzjoni għoljin huma l-akbar raġuni (81% tat-tweġibiet) għaliex l-
Ewropej ma juzawx it-telefown tagħhom aktar ta' spiss meta jsiefru barra
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• hemm nuqqas kbir ta' trasparenza rigward prezzijiet, għaliex 4 minn kull 10 Ewropej 
m'għandhomx idea ċara dwar kemm jiswew dawn is-sejħiet li jagħmlu

• maġġoranza ċara ta' Ewropej (70% tat-tweġibiet) iridu li l-Unjoni Ewropea tieħu passi 
biex tirregola l-prezzijiet ta' sejħiet u messaġġi bil-kitba sabiex it-tariffi tar-roaming
ma jkunux hekk għoljin aktar minn prezzijiet lokali bla raġuni.  

B Titjib propost

L-għan aħħari ta' dan ir-Regolament huwa li jinħoloq suq intern għat-telekomunikkazzjoni li 
jiffunzjona tajjeb. Ostakli ġeografiċi li ma jħallux li jkun hemm kompetizzjoni dinamika jridu 
jingħelbu. It-trasparenza għall-konsumatur kif ukoll għall-industrija għandha tiżdied u tista' sa 
ċertu punt tikkontribwixxi biex jintlaħaq l-għan ġenerali.

5. Regolamentazzjoni tan-neġozju bl-ingrossa

Ir-regolamentazzjoni tal-prezzijiet fil-livell tan-negozju bl-ingrossa huwa l-impetu 
kruċjali sabiex ikunu jistgħu jintlaħqu l-għanijiet imsemmija hawn qabel. Sabiex tiġi żgurata 
l-kompetizzjoni, ir-regolamentazzjoni tal-prezzijiet għandha toħloq ambjent ġust u ekwu għal 
min hu kbir jew żgħir, kif ukoll għal aċċess għas-suq, ġdid jew qadim, għal turiżmu tat-
tramuntana u tan-nofsinhar u għal livell ta' dħul ta' operaturi tal-lvant u tal-punent. U sabiex 
tiġi żgurata din il-kompetizzjoni, l-operaturi kollha jkollhom obbligazzjoni li joffru bilfors 
servizzi roaming fil-livell tan-negozju bl-ingrossa.

Il-bażi tar-regolamentazzjoni tan-negozju bl-ingrossa għandha tkun trasparenti, mhux lakemm 
tiġi manipulata, applikabbli fl-Istati Membri kollha u m'għandhiex tkun ta' piż amministrattiv 
żejjed għall-awtoritajiet regolatorji.

Ir-regolamentazzjoni fil-livell tan-negozju bl-ingrossa għandha tkun ibbażata fuq rata għat-
terminazzjoni mobbli (MTRs - mobile termination rates) fuq kalkolu tal-medja fis-27 Stat 
Membru. L-ogħla livell assolut tal-prezz bl-ingrossa jiġi kkalkulat bil-moltiplikazzjoni ta' l-
MTR medja b'fattur ewlieni. Ebda operatur ta' network mobbli ma jista' jiċċarġja tariffi 
ogħla minn dan il-limitu lil kwalunkwe operatur ieħor,

Ir-regolamentazzjoni tal-prezzijiet bl-ingrossa għandha tidħol fis-seħħ bla dewmien.

6. Klawsola għall-iskadenza (sunset clause)

Kieku l-industrija kellha tistabbilixi suq ta' l-isħma li jkopri negozju fis-suq kollu tar-
roaming fl-Ewropa (seħjiet magħmula u sejħiet riċevuti), operaturi li jinnegozjaw il-volum 
totali ta' minuti ta' roaming f'dan is-suq ta' l-isħma ma jkunux aktar soġġetti għar-
regolamentazzjoni fil-livell tan-negozju bl-ingrossa.

7. Regolamentazzjoni tan-neġozju bl-imnut
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Ir-regolamentazzjoni fil-livell tan-negozju bl-ingrossa għandha qabel kollox tiżgura li tnaqqis 
fil-prezzijiet offruti minn operaturi fil-livell tan-negozju bl-ingrossa jiġu mgħoddija wkoll lill-
konsumatur, filwaqt li jitħalla lok biżżejjed għall-innovazzjoni f'servizzi ġodda u għal gruppi 
ta' tariffi.

Il-limiti massimu fil-livell tal-prezzijiet bl-imnut ikun japplika biss għal tariffi bl-imnut 
regolati ("EuroTariff") li kull operatur ikollu l-obbligu li joffri bilfors. Din it-tariffa 
għandha tikkonsisti fi prezz wieħed inklussiv għal kull sejħa jew għal kull unità ta' ħin, u tista' 
jekk ikun meħtieġ tiġi adattata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill Ewropew. L-operaturi 
huma obbligati li jipprovdu informazzjoni sħiħa dwar il-kundizzjonijiet ta' din it-tariffa u li 
jħallu lill-konsumaturi jagħmlu faċilment l-għażla ta' din l-"Euro Tariff".

Sabiex ikun hemm aktar kompetizzjoni fis-suq tat-trasferiment ta' dejta mobbli u sabiex 
tinħoloq komparabilità bejn il-prezzijiet tas-servizzi roaming, l-operaturi għandhom ikunu 
obbligati wkoll li joffru rata fissa għal xahar li tinkludi kollox. Din ir-rata fissa għandha 
tinkludi l-miżata bażika, tariffi nazzjonali u internazzjoali għar-roaming, tariffi għat-
trasferiment ta' dejta mobbli (SMS, MMS, TV mobbli, eċċ.) u tariffi għal kull servizz li jista' 
jiġi offrut lill-konsumatur aktar 'il quddiem). Ebda regolamentazzjoni m'għandha tapplika 
għal din ir-rata fissa.

Jekk dawn iż-żewġ rekwiżiti (it-"Tariffa Ewro" u r-rata fissa li tinkludi kollox) jiġu sodisfatti, 
kull mudell eżistenti jew kull mudell ġdid internazzjonali għal tariffi roaming ma jkunx 
soġġett għal regolamentazzjoni, u dan iħalli lill-operaturi ħielsa biex ifasslu apposta l-gruppi 
ta' servizzi tagħhom.

Ir-regolament fil-livell tal-prezzijiet bl-imnut għandu jiddaħħal fis-seħħ bla dewmien u dan 
għandu jiskadi meta l-ostakli ġeografiċi għall-prezzijiet jingħelbu u jiġi stabbilit suq intern li 
jkun qed jiffunzjona tajjeb.

8. It-trasparenza

Sistema "push" attiva hija preferibbli għal sistema ta' għoti ta' informazzjoni dwar prezzijiet 
meta tintalab (sistema "pull"). Sabiex ma jkunx hemm spamming, l-informazzjoni għandha 
tkun ristretta għall-informazzjoni tal-prezzijiet u jekk ikunu jixtiequ l-konsumaturi, dawn irid 
tinagħtalhom l-opportunità biex jaqilbu għal sistema "pull".

Il-konsumaturi għandhom ikunu informati fi żmien reali dwar il-prezzijiet li qed jintlaqtu
minnhom waqt ir-roaming.

Il-proporzjonalità ta' l-ispiża biex jiġu infurmati l-konsumaturi trid tkun żgurata.

It-trasparenza bejn l-operaturi dwar it-tariffi ċċarġjati għandha tiżdied sabiex ikun possibbli 
għalihom li tnaqqis fil-prezzijiet bl-ingrossa offrut ikun jista' jkompli jgħaddej għall-
konsumatur. Sakemm m'hemmx awtorità Ewropea regolatorja, ir-regolaturi nazzjonali huma 
mitluba biex jiżguraw li jkun hemm trasparenza.

9. Passi Oħrajn
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Il-Parlament Ewropew jitlob lill-Kummissjoni biex timmoniterja mill-qrib l-iżviluppi fil-
preżżijiet ta' trasferiment ta' dejta mobbli internazzjonali u biex tevalwa l-ħtieġa ta' aktar 
regolamentazzjoni f'dan il-qasam. Ir-rapporteur jiġbed l-attenzjoni għar-periklu kbir li hemm 
għall-innovazzjoni u għat-tekoloġiji u servizzi ġodda minħabba l-prezzijiet għoljin 
eċċessivament.

C. Għanijiet li jridu jintlaħqu.

Rigward dan, ir-regolament propost għandu jikseb approċċ ibbilanċjat li jqis kemm l-
interessi tal-konsumatur, kif ukoll l-interessi ta' l-industrija tat-telekomunikazzjoni 
mobbli. Dan għandu jwassal biex jinkiseb tnaqqis sinifikattiv fil-prezzijiet tar-roaming, kif 
ukoll biex jinżamm ambjent ġust u ekwu għall-kompetettività ta' l-operaturi mobbli.


