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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 skura
korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa skura. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. 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 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
Awtorità tas-Suq Ewropew tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–     wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0699)

–    wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0428/2007),

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

–    wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġit, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0000/2008),

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 tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (KE) Nru 460/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-10 
ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u 
l-Informazzjoni (minn hawn 'il quddiem 
imsejjaħ “ir-Regolament ENISA”) 
stabbilixxa l-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni 
(ENISA) fl-2004 għal perjodu ta' ħames 

Imħassra
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snin, bil-għan li tkun tiżgura livell għoli u 
effettiv ta' sigurtà tan-netwerks u ta' l-
informazzjoni fi ħdan il-Komunità, sabiex 
tiġi żviluppata kultura ta' sigurtà tan-
netwerks u ta' l-informazzjoni għall-ġid 
taċ-ċittadini, il-konsumaturi, l-intrapriżi u 
l-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku 
ta' l-Unjoni Ewropea, u b'hekk 
tikkontribwixxi għall-funzjonament bla 
xkiel tas-suq intern.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar “L-evalwazzjoni ta’ l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u 
l-Informazzjoni (ENISA)” ippreżentat 
evalwazzjoni ta’ rapport estern ta’ esperti 
li evalwa r-rendiment ta’ l-Aġenzija minn 
mindu ġiet stabbilita u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Bord ta’ 
Ġestjoni ta’ l-ENISA rigward ir-
Regolament ta’ l-ENISA u nieda 
konsultazzjoni pubblika. Is-sejbiet 
ewlenin ta’ dak ir-rapport ta’ l-esperti 
kkonfermaw il-validità tal-politika wara l-
ħolqien ta’ l-ENISA u tal-miri oriġinali 
tagħha, u b’mod partikolari l-
kontribuzzjoni li tagħti sabiex jinkiseb suq 
tabilħaqq intern fil-komunikazzjonijiet 
elettroniċi.

Imħassra

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fl-istess ħin, ġew identifikati numru 
ta’ problemi, li jinkludu, b’mod 
partikolari, kwistjonijiet relatati ma’ l-
istruttura organizattiva tagħha, it-taħlita 
ta’ ħiliet u d-daqs ta’ l-istaff operattiv 
tagħha, u diffikultajiet loġistiċi. Il-
funzjonijiet ewlenin ta’ l-ENISA 
għandhom jevolvu b'tali mod li jiffurmaw 
element ta' qofol ta' l-Awtorità li abbażi 
ta' identifikazzjoni aktar ċara ta' l-
għanijiet u tal-kompiti, għandha tiżgura li 
dawk l-għanijiet u dawk il-kompiti jistgħu 
jiġu sodisfatti b’mod aktar effiċjenti,
iffokat u effettiv fl-infiq, li jkun 
konsistenti mal-prinċipji ta’ 
regolamentazzjoni aħjar, minn awtorità 
waħda b’kompetenza fuq kwistjonijiet li 
jaqgħu fil-qafas regolatorju ta’ l-UE tan-
netwerks u tas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

Imħassra

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jitlob l-istabbiliment ta’ entità 
Komunitarja ġdida, l-Awtorità tas-Suq 
Ewropew tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi (minn hawn ’il quddiem 
imsejħa l-“Awtorità”). L-Awtorità
għandha tagħti kontribut effettiv biex 
tavvanza l-proċess ta’ l-ikkompletar tas-
suq intern permezz ta' l-assistenza tagħha 
lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. Din tkun topera 

(12) Dan jitlob l-istabbiliment ta’ entità 
ġdida, l-Entità tar-Regolaturi Ewropej tat-
Telekomunikazzjoni (minn hawn ’il 
quddiem imsejħa “BERT”). Il-BERT
għandha tagħti kontribut effettiv biex 
tavvanza l-proċess ta’ l-ikkompletar tas-
suq intern permezz ta' l-assistenza tagħha 
lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali (minn hawn ’il 
quddiem imsejħin “NRAs”). Din tkun 
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bħala punt ta’ referenza u tistabbilixxi 
kunfidenza minħabba l-indipendenza 
tagħha, il-kwalità tal-pariri li tagħti u l-
informazzjoni li xxerred, it-trasparenza tal-
proċeduri tagħha u l-metodi ta’ ħidma, u d-
diliġenza tagħha fit-twettiq tal-kompiti 
assenjati lilha.

topera bħala punt ta’ referenza u 
tistabbilixxi kunfidenza minħabba l-
indipendenza tagħha, il-kwalità tal-pariri li 
tagħti u l-informazzjoni li xxerred, it-
trasparenza tal-proċeduri tagħha u l-metodi 
ta’ ħidma, u d-diliġenza tagħha fit-twettiq 
tal-kompiti assenjati lilha.
(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.
Jekk tiġi adottata jkun jeħtieġ li jsiru l-
bidliet korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Dan ir-Regolament u l-Awtorità li 
jistabbilixxi għandhom jifformaw parti 
integrali mill-qafas regolatorju 
Komunitarju għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. F’dan ir-rigward, l-Awtorità, 
b’mod partikolari, għandha rwol 
importanti fil-mekkaniżmi previsti għall-
konsolidament tas-suq intern għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi u sabiex 
jitwettqu analiżijiet tas-suq f’ċerti 
ċirkostanzi.

(17) Il-BERT għandha rwol importanti fil-
mekkaniżmi previsti għall-konsolidament 
tas-suq intern għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u sabiex jitwettqu analiżijiet tas-
suq f’ċerti ċirkostanzi.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-Awtorità għandha tgħin lill-
Kummissjoni rigward kwalunkwe 
estensjoni ta’ l-obbligi Komunitarji għall-
portabilità tan-numri. Estensjoni ta’ din 
ix-xorta tista’ tikkonċerna, b'mod 

Imħassra
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partikolari, l-ambitu ta’ l-informazzjoni li 
għandha tiġi portata jew it-tipi ta’ netwerk 
(jiġifieri, fiss jew mobbli) li bejniethom 
għandhom jiġu portati n-numri u l-
informazzjoni. Il-bidliet f’dan l-obbligu 
għandhom iqisu l-prezzijiet li jintalbu 
mingħand l-utenti u l-ispejjeż tal-bidla 
għall-intarpriżi, kif ukoll l-esperjenzi fl-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Awtorità għandha tgħin lill-
Kummissjoni billi twettaq analiżi annwali 
tal-miżuri li ttieħdu mill-Istati Membri 
ħalli jinformaw liċ-ċittadini dwar l-
eżistenza u l-użu tan-numru tat-telefown 
Ewropew waħdani ta’ emerġenza “112”.
L-analiżi annwali ta’ l-Awtorità għandha 
tidentifika l-aħjar prattiki u l-problemi li 
għad fadal u għandha tikkontribwixxi biex 
ittejjeb il-livell ta’ protezzjoni u ta’ sigurtà
taċ-ċittadini li jivvjaġġaw fl-Unjoni 
Ewropea.

(20) L-analiżi annwali tal-BERT għandha 
tidentifika l-aħjar prattiki u l-problemi li 
għad fadal u għandha tikkontribwixxi biex 
ittejjeb il-livell ta’ benefiċċji għaċ-ċittadini 
li jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) 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-

(21) 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-
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Komunità Ewropea (id-Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-Radju), il-Kummissjoni tista’ 
tfittex il-parir espert indipendenti ta’ l-
Awtorità relatat ma’ l-użu tal-frekwenzi 
tar-radju fil-Komunità. Dan il-parir jista’ 
jinvolvi investigazzjonijiet tekniċi 
speċifiċi, kif ukoll stima 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-
Telekomunikazzjonijiet (CEPT).

Komunità Ewropea (id-Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-Radju), il-Kummissjoni tista’ 
tfittex il-parir espert indipendenti tal-
BERT, meta jkun xieraq, relatat ma’ l-użu 
tal-frekwenzi tar-radju fil-Komunità.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Filwaqt li l-iżviluppi teknoloġiċi u fis-
suq żiedu l-potenzjal għall-użu tas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi lil hinn 
mill-konfini ġeografiċi ta’ l-Istati Membri 
individwali, hemm riskju li l-eżistenza ta’ 
kundizzjonijiet legali u regolatorji 
differenti għall-użu ta’ dawk is-servizzi 
skond il-liġijiet nazzjonali se jżomm lura 
dejjem aktar il-provvista ta’ servizzi 
transkonfinali ta’ din ix-xorta. Għalhekk, l-
Awtorità għandha rwol ewlieni fl-
istabbiliment ta’ kundizzjonijiet 
armonizzati għall-awtorizzazzjoni ta’ 
dawk is-servizzi, kemm jekk rigward l-
awtorizzazzjonijiet ġenerali, id-drittijiet ta’ 
użu għall-frekwenzi tar-radju jew id-
drittijiet ta’ użu għan-numru, kif ukoll fl-
għoti ta’ pariri lill-Kummissjoni dwar id-

(22) Filwaqt li s-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi huwa settur 
ewlieni fil-proċess lejn ekonomija 
Ewropea aktar avvanzata bbażata fuq l-
għarfien, u l-iżviluppi teknoloġiċi u fis-
suq żiedu l-potenzjal għall-użu tas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi lil hinn 
mill-konfini ġeografiċi ta’ l-Istati Membri 
individwali, hemm riskju li l-eżistenza ta’ 
kundizzjonijiet legali u regolatorji 
differenti għall-użu ta’ dawk is-servizzi 
skond il-liġijiet nazzjonali se jżomm lura 
dejjem aktar il-provvista ta’ servizzi 
transkonfinali ta’ din ix-xorta.
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dettalji tal-miżuri li għandhom jittieħdu 
skond id-Direttiva 2002/21/KE (id-
Direttiva Kwadru) sabiex jinkisbu 
kundizzjonijiet armonizzati ta’ din ix-
xorta.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) B’mod partikolari, l-Awtorità 
għandha tivvaluta l-ħtieġa għal proċedura 
waħdanija ta’ għażla fuq il-livell 
Komunitarju għad-drittijiet ta’ użu bla 
ħsara għall-kundizzjonijiet armonizzati, 
tagħti parir lill-Kummissjoni dwar it-
termini u l-kriterji li għandhom jiġu 
applikati fi proċedura ta’ għażla ta’ din 
ix-xorta u tirċievi u tivvaluta 
applikazzjonijiet mingħand intrapriżi għal 
drittijiet ta’ użu ta’ din ix-xorta. L-
Awtorità għandu jkollha wkoll il-kompitu 
li, fejn ikun xieraq, tagħti pariri lill-
Kummissjoni dwar l-irtirar ta’ drittijiet ta’ 
użu ta’ din ix-xorta.

Imħassra

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-Awtorità għandha taġixxi bħala 
ċentru ta’ għarfien espert fuq il-livell 
Ewropew dwar kwistjonijiet ta’ sigurtà 
tan-netwerks u ta’ l-informazzjoni, fejn 
tipprovdi gwida u pariri lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kummissjoni jew lill-

Imħassra
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entitajiet kompetenti maħtura mill-Istati 
Membri. Is-sigurtà u s-saħħa tan-
netwerks tal-komunikazzjonijiet u tas-
sistemi ta' informazzjoni għadhom tħassib 
primarju għas-soċjetà u jikkostitwixxi 
element ewlieni fil-qafas regolatorju ta' l-
UE għan-netwerks u s-servizz tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi. Hemm ir-
riskju li l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern jiddgħajjef minħabba applikazzjoni 
eteroġenja tad-dispożizzjonijiet relatati 
mas-sigurtà kif stabbiliti fid-Direttiva 
Kwadru u fid-Direttivi Speċifiċi. L-
opinjoni ta' l-Awtorità li tipprovdi pariri 
tekniċi fuq it-talba tal-Kummissjoni u ta' 
l-Istati Membri għandha tiffaċilita l-
applikazzjoni konsistenti ta' dawk id-
direttivi fil-livell nazzjonali.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Jistgħu jiġu imposti ħlasijiet 
amministrattivi fuq il-fornituri tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi talli 
jiġġestixxu s-sistema ta’ awtorizzazzjoni u 
għall-għotja tad-drittijiet ta’ użu.
Minbarra l-ħlasijiet amministrattivi, 
jistgħu jiġu imposti ħlasijiet ta’ użu għall-
użu tal-frekwenzi u tan-numri. Sabiex 
jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-
intrapriżi, f’każ ta’ proċedura komuni ta’ 
għażla l-Awtorità għandha tiġbor u 
tqassam mill-ġdid lill-Istati Membri il-
ħlasijiet amministrattivi u l-ħlasijiet ta' 
użu.

Imħassra

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) 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.

(27) Fis-settur tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi hemm rabta qawwija bejn l-
investiment u l-innovazzjoni, il-BERT
għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
l-aħjar prattika regolatorja u tal-
konsistenza fl-applikazzjoni tar-
regolamentazzjoni fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi billi 
trawwem l-iskambju ta’ informazzjoni bejn 
l-awtoritajiet nazzjonali u tagħmel l-
informazzjoni xierqa disponibbli għall-
pubbliku b’mod faċilment aċċessibbli. Il-
BERT 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.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex tkun tista’ twettaq il-kompiti 
tagħha kif ġew stabbliti f’dan ir-
Regolament u sabiex tifhem aħjar l-isfidi 
fil-qasam tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, inklużi r-riskji kurrenti u 
emerġenti fil-qasam tas-sigurtà tan-
netwerks u ta’ l-informazzjoni, l-Awtorità 
jeħtieġ li tkun tista’ tanalizza żviluppi 
kurrenti u emerġenti. Għal dak il-fini l-
Awtorità tista’ tiġbor informazzjoni 

Imħassra
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xierqa, b’mod partikolari dwar ksur tas-
sigurtà u ta’ l-integrità li kellu impatt 
sinifikanti fuq ħidmet in-netwerk jew is-
servizzi provduti mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali skond l-Artikolu 
13a(3) tad-Direttiva 2002/21/KE (id-
Direttiva Kwadru), kif ukoll permezz ta’ 
kwestjonarji.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Bħala punt fokali biex tinqasam u 
tiġi skambjata l-informazzjoni dwar 
kwistjonijiet relatati mar-
regolamentazzjoni tas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi mal-
Komunità kollha, u fl-interessi tal-
promozzjoni tat-trasparenza u tat-tnaqqis 
tal-piżijiet amministrattivi għall-fornituri 
u għall-utenti ta’ dawk is-servizzi, l-
Awtorità għandha żżomm u tagħmel 
aċċessibbli reġistru li jinkludi 
informazzjoni dwar l-użu tal-frekwenzi 
fil-Komunità, fuq il-bażi ta’ informazzjoni 
standardizzata provduta fuq bażi regolari 
minn kull Stat Membru. Sabiex tittejjeb it-
trasparenza tal-prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut 
sabiex wieħed jagħmel u jirċievi telefonati 
bir-roaming irregolati fil-Komunità u biex 
tingħata għajnuna lill-konsumaturi tar-
roaming ħalli jieħdu deċiżjonijiet dwar l-
użu tat-telefons ċellulari tagħhom meta 
jkunu barra minn pajjiżhom, l-Awtorità
għandha tiżgura li informazzjoni aġġornata 
dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 717/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2007 dwar 
roaming fuq netwerks pubbliċi tat-
telefonija mobbli fi ħdan il-Komunità u li 
jemenda d-Direttiva 2002/21/KE titqiegħed 

(29) Sabiex tittejjeb it-trasparenza tal-
prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut ħalli wieħed 
jagħmel u jirċievi telefonati bir-roaming 
irregolati fil-Komunità u biex tingħata 
għajnuna lill-konsumaturi tar-roaming ħalli 
jieħdu deċiżjonijiet dwar l-użu tat-
telefowns ċellulari tagħhom meta jkunu 
barra minn pajjiżhom, il-BERT għandha 
tiżgura li informazzjoni aġġornata dwar l-
applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 717/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2007 dwar 
roaming fuq netwerks pubbliċi tat-
telefonija mobbli fi ħdan il-Komunità u li 
jemenda d-Direttiva 2002/21/KE titqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-partijiet interessati u 
tippubblika r-riżultati ta’ monitoraġġ ta’ 
din ix-xorta fuq bażi annwali.
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għad-dispożizzjoni tal-partijiet interessati u 
tippubblika r-riżultati ta’ monitoraġġ ta’ 
din ix-xorta fuq bażi annwali.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-istruttura ta’ l-Awtorità għandha 
tkun adattata għall-kompiti li se twettaq.
Esperjenza b’awtoritajiet Komunitarji 
simili tipprovdi xi gwida f’dan ir-rigward, 
imma l-istruttura għandha tkun adattata 
sabiex tissodisfa l-ħtiġiet speċifiċi tas-
sistema Komunitarja għar-
regolamentazzjoni tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. B’mod partikolari, ir-rwol
speċifiku ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u n-natura indipendenti 
tagħhom jeħtieġ li jiġu indirizzati b’mod 
sħiħ.

(32) L-istruttura tal-BERT għandha tkun 
adattata għall-kompiti li se twettaq. L-
istruttura għandha tkun adattata sabiex 
tissodisfa l-ħtiġiet speċifiċi tas-sistema 
Komunitarja għar-regolamentazzjoni tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi. B’mod 
partikolari, l-irwol speċifiku ta’ l-NRAs u 
n-natura indipendenti tagħhom jeħtieġ li 
jiġu indirizzati b’mod sħiħ.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Awtorità għandu jkollha s-setgħat 
meħtieġa sabiex twettaq il-funzjonijiet 
regolatorji b’mod effiċjenti u fuq kollox 
indipendenti. Billi jirrifletti s-sitwazzjoni 
fuq livell nazzjonali, il-Bord tar-Regolaturi 
għalhekk għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti minn kwalunkwe interess tas-
suq u m’għandux ifittex jew jieħu 
struzzjonijiet minn kwalunkwe gvern jew 
entità pubblika jew privata oħra.

(33) Il-BERT għandu jkollha s-setgħat 
meħtieġa sabiex twettaq il-funzjonijiet 
tagħha b’mod effiċjenti u fuq kollox 
indipendenti. Billi jirrifletti s-sitwazzjoni 
fuq livell nazzjonali, il-Bord tar-Regolaturi 
għalhekk għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti minn kwalunkwe interess tas-
suq u m’għandux ifittex jew jieħu 
struzzjonijiet minn kwalunkwe gvern jew 
entità pubblika jew privata oħra.
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Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-funzjonament bla problemi ta’ l-
Awtorità jeħtieġ li d-Direttur tagħha 
jinħatar fuq bażi ta’ mertu u ta’ ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali dokumentati, 
kif ukoll ta’ kompetenza u ta’ esperjenza 
rilevanti għan-netwerks, għas-servizzi u 
għas-swieq tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, u li huwa jwettaq dmirijietu
b’indipendenza u bi flessibilità sħiħa 
rigward l-organizzazzjoni tal-funzjonament 
intern ta’ l-Awtorità. Id-Direttur għandu 
jiżgura l-eżekuzzjoni effiċjenti tal-kompiti 
ta’ l-Awtorità b’mod indipendenti.

(34) Il-funzjonament bla problemi tal-
BERT jeħtieġ li d-Direttur Maniġerjali
tagħha jinħatar fuq bażi ta’ mertu u ta’ 
ħiliet amministrattivi u maniġerjali 
dokumentati, kif ukoll ta’ kompetenza u ta’ 
esperjenza rilevanti għan-netwerks, għas-
servizzi u għas-swieq tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, u li huwa
jwettaq dmirijietu b’indipendenza u bi 
flessibilità sħiħa rigward l-organizzazzjoni 
tal-funzjonament intern tal-BERT. Id-
Direttur Maniġerjali għandu jiżgura l-
eżekuzzjoni effiċjenti tal-kompiti tal-
BERT b’mod indipendenti.

(Din l-emenda, fir-rigward tas-
sostituzzjoni ta’ ‘Direttur' b’ ‘Direttur 
Maniġerjali', għandha tapplika għat-test 
kollu. Jekk tiġi adottata jkun jeħtieg li jsiru 
l-bidliet korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-partijiet li 
jiġu affetwati mid-deċiżjonijiet ta’ l-
Awtorità jkollhom rikors għar-rimedji 
meħtieġa. Għandu jiġi stabbilit 
mekkaniżmu xieraq ta’ appell sabiex id-
deċiżjonijiet ta’ l-Awtorità jistgħu jkunu 
suġġetti għal appell quddiem Bord ta’ l-
Appell speċjalizzat, li d-deċiżjonijiet 

Imħassra
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tiegħu, min-naħa tagħhom, jistgħu jkunu 
s-suġġett ta’ kawża quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Minbarra l-prinċipji operattivi 
tagħha bbażati fuq l-indipendenza u t-
trasparenza, l-Awtorità għandha tkun 
organizzazzjoni miftuħa għall-kuntatti 
ma’ l-industrija, mal-konsumaturi u ma’ 
partijiet interessati oħra. L-Awtorità 
għandha tkabbar il-koperazzjoni bejn il-
parteċipanti differenti li jaħdmu fil-qafas 
tas-sigurtà tan-netwerks u ta’ l-
informazzjoni, fost l-oħrajn, billi 
torganizza, fuq bażi regolari, 
konsultazzjoni ma’ l-industrija, maċ-
ċentri ta’ riċerka, kif ukoll ma’ partijiet 
interessati oħra konċernati u billi 
tistabbilixxi netwerk ta’ kuntatti għall-
entitajiet Komunitarji, għall-entitajiet tas-
settur pubbliku maħtura mill-Istati 
Membri, għall-entitajiet tas-settur privat u 
għall-entitajiet tal-konsumaturi.

Imħassra

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għalhekk, il-proċeduri ta’ l-Awtorità
għandhom jiżguraw li l-Awtorità jkollha 
aċċess għall-għarfien espert ta' l-ispeċjalisti 
u għal esperjenza fis-settur tal-

(38) Għalhekk, il-proċeduri tal-BERT
għandhom jiżguraw li l-BERT jkollha 
aċċess għall-għarfien espert ta' l-ispeċjalisti 
u għal esperjenza fis-settur tal-
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komunikazzjonijiet elettroniċi, 
partikolarment f’oqsma ta’ kumplessità 
teknika u ta’ bidla mgħaġġla bħas-sigurtà 
tan-netwerks u ta’ l-informazzjoni.

komunikazzjonijiet elettroniċi, 
partikolarment f’oqsma ta’ kumplessità 
teknika u ta’ bidla mgħaġġla.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex ikun żgurat li l-grad meħtieġ 
ta’ kompetenza u ta’ esperjenza 
jinfluwenza t-twettiq tal-kompiti ta’ l-
Awtorità relatati mas-sigurtà tan-netwerks 
u ta’ l-informazzjoni, għandu jinħatar 
Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks.
Għandu jiġi stabbilit Grupp Permanenti
tal-Partijiet Interessati sabiex jipprovdi 
pariri lill-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-
Netwerks, jinkoraġġixxi l-qsim ta’ l-
esperjenza u ta’ l-aħjar prattiki f’dawn il-
kwistjonijiet u jżomm djalogu regolari 
mas-settur privat, ma’ l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u ma’ 
partijiet interessati oħra.

Imħassra

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Sabiex tkun iggarantita l-awtonomija 
u l-indipendenza sħiħa ta’ l-Awtorità, hija 
għandha tingħata baġit awtonomu. Il-
proċedura baġitarja Komunitarja tibqa’ 
applikabbli fejn għandu x’jaqsam 
kwalunkwe sussidju li jista’ jingħata mill-
baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea. Barra 

(40) Sabiex tkun iggarantita l-awtonomija 
u l-indipendenza sħiħa tal-BERT, hija 
għandha tingħata baġit awtonomu. Filwaqt 
li terz tal-fondi tagħha se jkun ipprovdut
mill-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea, 
żewġ terzi tad-dħul tagħha se jkun 
ipprovdut mill-NRAs. L-Istati Membri 
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minn hekk, il-Qorti ta’ l-Awdituri 
għandha twettaq il-verifika tal-kontabilità 
skond l-Artikolu 91 tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 
2343/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 dwar 
ir-Regolament Finanzjarju strutturali 
għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 
185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-
Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-
baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

għandhom l-obbligu li jiżguraw li l-NRAs 
ikollhom fondi adegwati u bla 
kundizzjonijiet għal dan il-għan.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Il-Kummissjoni għandha tkun tista’ 
timponi penali finanzjarji fuq intrapriżi li 
ma jipprovdux l-informazzjoni li tkun 
meħtieġa biex l-Awtorità twettaq il-
kompiti tagħha b’mod effettiv. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li jkollhom qafas xieraq sabiex jimponu 
penali effettivi, proporzjonati u dissważivi 
fuq l-intrapriżi meta dawn ma 
jikkonformawx ma’ l-obbligi li ġejjin minn 
dan ir-Regolament.

(42) Il-Kummissjoni għandha tkun tista’ 
timponi penali, fuq talba tal-BERT, fuq 
intrapriżi li ma jipprovdux l-informazzjoni 
li tkun meħtieġa biex il-BERT twettaq il-
kompiti tagħha b’mod effettiv. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li jkollhom qafas xieraq sabiex jimponu 
penali effettivi, proporzjonati u dissważivi 
fuq l-intrapriżi meta dawn ma 
jikkonformawx ma’ l-obbligi li ġejjin minn 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Fl-ambitu tagħha, biex tilħaq l-
għanijiet u twettaq il-kompiti tagħha, l-
Awtorità għandha tkun konformi b’mod 
partikolari mad-dispożizzjonijiet 

(43) Fl-ambitu tagħha, biex tilħaq l-
għanijiet u twettaq il-kompiti tagħha, l-
NRAs għandhom jiżguraw li l-BERT tkun 
konformi b’mod partikolari mad-
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applikabbli għall-istituzzjonijiet 
Komunitarji rigward it-trattament ta’ 
dokumenti sensittivi. Fejn ikun rilevanti, 
huwa xieraq li jkun żgurat li jkun hemm 
skambju koerenti u sigur ta’ l-
informazzjoni fil-qafas ta’ dan ir-
Regolament.

dispożizzjonijiet applikabbli għall-
istituzzjonijiet Komunitarji rigward it-
trattament ta’ dokumenti sensittivi. Fejn 
ikun rilevanti, huwa xieraq li jkun żgurat li 
jkun hemm skambju koerenti u sigur ta’ l-
informazzjoni fil-qafas ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) L-Awtorità għandha tapplika l-
leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti dwar l-
aċċess pubbliku għad-dokumenti kif ġie 
stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 
1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni u 
dwar il-protezzjoni ta’ l-individwi rigward 
l-ipproċessar tad-data personali kif ġie 
stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 45/2001 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 
ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwu fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ 
data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Komunità u dwar il-movement liberu 
ta’ dak id-data.

(44) L-NRAs għandhom jiżguraw li l-
BERT tapplika l-leġiżlazzjoni Komunitarja 
rilevanti dwar l-aċċess pubbliku għad-
dokumenti kif ġie stabbilit fir-Regolament 
(KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 
2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-
dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni u dwar il-
protezzjoni ta’ l-individwi rigward l-
ipproċessar tad-data personali kif ġie 
stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 45/2001 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 
ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’
individwu fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ 
data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Komunità u dwar il-movement liberu 
ta’ dak id-data.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi terzi Imħassra
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f’ħidmet l-Awtorità għandha tkun 
possibbli skond ftehimiet xierqa li 
għandhom jiġu konklużi mal-Komunità.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Għandha tkun żgurata t-tranżizzjoni 
bla problemi għall-attivitajiet li għaddejjin 
ta’ l-ENISA li jaqgħu taħt ir-
responsabiltà ta’ l-Awtorità.

Imħassra

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati f'konformità 
mad-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru. 
1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li 
tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju 
tas-setgħat għall-implimentazzjoni 
mogħtija lill-Kummissjoni.

Imħassra

Or. en
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) B'mod partikolari għandha tingħata 
setgħa lill-Kummissjoni biex tadatta l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness għal 
dan ir-Regolament ma' l-iżviluppi tekniċi 
jew tas-suq. Peress li dawk il-miżuri 
għandhom ambitu ġenerali u ġew 
imfassla biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju skond 
l-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Imħassra

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Peress li l-għanijiet ta’ l-azzjoni 
proposta, prinċipalment il-funzjonament 
aħjar tas-suq intern għan-netwerks u 
għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u l-iżvilupp ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
transkomunitarji, ma jistgħux jintlaħqu 
biżżejjed mill-Istati Membri minħabba l-
ambitu mifrux ma’ l-Ewropa kollha ta’ 
dan ir-Regolament u għalhekk jistgħu 
jintlaħqu aħjar fuq il-livell Komunitarju, 
fejn il-Komunità tista’ tadotta miżuri 
skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, kif ġie 
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-
prinċipju ta’ proporzjonalità, kif ġie 
stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-
Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li 
huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-
għanijiet.

Imħassra
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Or. en

Emenda 32

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 l-Entità tar-
Regolaturi Ewropej tat-
Telekomunikazzjoni (BERT) bir-
responsabbiltajiet stabbiliti f’dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-BERT fit-twettiq tal-
funzjonijiet tagħha skond id-Direttiva 
Kwadru u d-Direttivi Speċifiċi, kif 
stabbilit f’dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 33

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-
informazzjoni, permezz tal-kompiti 
elenkati fil-Kapitoli II u III.

2. Il-BERT 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, permezz tal-kompiti 
elenkati fil-Kapitoli II u III.

Or. en
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Emenda 34

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 tal-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.

Imħassar

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Imħassar

Or. en
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Emenda 36

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

Emenda 37

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 
tal-frekwenzi tar-radju u tan-numri;

(g) tagħti parir lill-Kummissjoni kif ikun 
xieraq fl-għażla ta' l-intrapriżi li se 
jingħataw drittijiet ta’ użu tal-frekwenzi 
tar-radju u tan-numri;

Or. en

Emenda 38

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
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Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) toħroġ rakkomandazzjonjiet lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali dwar 
tilwim transkonfinali u dwar kwistjonijiet 
ta’ aċċessibilità elettronika (eAccessibility).

(i) toħroġ rakkomandazzjonjiet lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali dwar 
tilwim transkonfinali u fejn ikun xieraq 
dwar kwistjonijiet ta’ aċċessibilità 
elettronika (eAccessibility).

Or. en

Emenda 40

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-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, il-BERT
għandha tagħti opinjonijiet dwar il-
kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-
komunikazzjonijiet elettroniċi kif stabbilit 
f’dan ir-Regolament. Il-BERT tista’ wkoll 
tagħti opinjoni dwar dawn il-kwistjonijiet 
lill-Kummissjoni jew lill-NRAs fuq l-
inizjattiva tagħha stess.

Or. en

Emenda 41

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-

2. Sabiex tippromwovi l-applikazzjoni 
armonizzata tad-dispożizzjonijiet fid-
Direttiva Kwadru u fid-Direttivi Speċifiċi,
il-Kummissjoni għandha titlob l-għajnuna 
tal-BERT fil-preparazzjoni ta’ 
rakkomandazzjonijiet jew deċiżjonijiet li 
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni 
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Kummissjoni skond l-Artikolu 19 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Kwadru).

skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru). Il-
Parlament Ewropew jista’ wkoll jitlob 
għajnuna ta’ din ix-xorta lill-BERT kif 
meħtieġ minnu b'mod raġonevoli b’rabta 
ma’ kwalunkwe stħarriġ jew leġiżlazzjoni 
fl-ambitu tal-funzjonijiet tal-BERT.

Or. en

Emenda 42

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

Emenda 43

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
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Emenda 44

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);

(o) kwistjonijiet li huma fl-ambitu tar-
responsabilità tal-BERT, sakemm dawn 
il-kwistjonijiet jaffettwaw jew huma 
affettwati mill-amministrazzjoni ta’ l-
ispettri;

Or. en

Emenda 45

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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Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Barra minn hekk, l-Awtorità għandha
twettaq il-kompiti speċifiċi stabbiliti fl-
Artikoli 5 sa 23.

4. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista’ 
titlob lill-BERT biex twettaq il-kompiti 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikoli 5 sa 23.

Or. en

Emenda 47

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni u l-NRAs għandhom 
iqisu bl-aħjar mod possibbli l-opinjonijiet 
mogħtija mill-BERT. Għandhom jagħmlu 
pubbliku l-mod li bih huma qiesu l-
opinjonijiet tagħha.

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – it-titolu

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 mal-BERT dwar id-
definizzjoni u l-analiżi tas-swieq nazzjonali

Or. en
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Emenda 49

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 
oġġettiva ta’ jekk l-abbozz tal-miżura 
jikkostitwix ostaklu għas-suq uniku u l-
kompatibilità 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.

2. Il-BERT 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 
oġġettiva ta’ jekk l-abbozz tal-miżura 
jikkostitwix ostaklu għas-suq uniku u l-
kompatibilità 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, il-Kummissjoni għandha 
titlob lill-BERT biex tindika liema bidliet 
għandhom isiru fl-abbozz tal-miżura sabiex 
ikun żgurat li dawn l-għanijiet jiġu 
sodisfatti bl-aktar mod effettiv.

Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 Imħassar
L-analiżijiet tas-swieq nazzjonali mill-

Awtorità
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-
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suq ma tkunx effettiva, wara 
konsultazzjoni pubblika, l-opinjoni 
tagħha għandha tinkludi abbozz ta’ 
miżura li jispeċifika l-intrapriża(i) li 
tqis/jqisu  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.
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

Emenda 51

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 (ETNS) 
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 
ngħatalhom il-prefiss 3883.

Imħassar

Or. en
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti 
assoċjati ma’ l-amministrazzjoni u mal-
ġestjoni tal-firxiet tan-numri armonizzati 
skond l-Artikolu 10(4) tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru).

Imħassar

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Awtorità għandha taħdem ma’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali dwar 
kwistjonijiet relatati ma’ frodi jew ma’ użu 
ħażin tar-riżorsi tan-numri fil-Komunità, 
b’mod partikolari għal servizzi 
transkonfinali. Tista’ toħroġ opinjoni dwar 
azzjoni li tista’ tittieħed fuq il-livell 
Komunitarju jew nazzjonali sabiex ikunu 
indirizzati l-frodi u l-użu ħażin kif ukoll 
tħassib ieħor tal-konsumaturi dwar in-
numri.

3. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, il-BERT
għandha taħdem ma’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali dwar kwistjonijiet 
relatati ma’ frodi jew ma’ użu ħażin tar-
riżorsi tan-numri fil-Komunità, b’mod 
partikolari għal servizzi transkonfinali.
Tista’ toħroġ opinjoni dwar azzjoni li tista’ 
tittieħed fuq il-livell Komunitarju jew 
nazzjonali sabiex ikunu indirizzati l-frodi u 
l-użu ħażin kif ukoll tħassib ieħor tal-
konsumaturi dwar in-numri.

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandha tagħmel analiżi 
annwali tal-miżuri li ttieħdu mill-Istati 
Membri sabiex iċ-ċittadini jkunu 
informati bl-eżistenza u bl-użu tan-numru 

Imħassar
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tat-telefown Ewropew waħdani ta’ 
emerġenza “112”, ibbażat fuq l-
informazzjoni riċevuta skond l-Artikolu 
26(4) tad-Direttiva 2002/22/KE (Direttiva 
Servizz Universali). Ir-riżultati ta’ din l-
analiżi għandhom ikunu inklużi fir-
rapport annwali li jissemma fl-Artikolu 
21(2).

Or. en

Emenda 55

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, il-BERT
għandha tipprovdi pariri lill-Kummissjoni, 
lill-Grupp għal Politika dwar l-Ispektrum
tar-Radju (minn hawn ’il quddiem 
imsejjaħ “RSPG”) u/jew lill-Kumitat dwar 
l-Ispektrum tar-Radju (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ “RSC”), kif ikun 
xieraq, b’rabta ma’ kwistjonijiet li huma 
fl-ambitu tar-responsabiltà tal-BERT li 
jaffettwaw jew huma affettwati mill-użu 
ta’ frekwenzi tar-radju fil-Komunità għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-BERT 
għandha taħdem f’koperazzjoni mill-qrib 
mal-RSPG u l-RSC kif ikun xieraq.

Or. en

Emenda 56

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-

3. Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-BERT 
biex tipprovdi pariri lill-RSPG u/jew lill-
RSC, b'rabta ma' pariri tal-RSC lill-
Kummissjoni rigward it-tfassil ta’ għanijiet 
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Deċiżjoni 676/2002/KE (id-Deċiżjoni dwar 
l-Ispettri tar-Radju), meta dawn jaqgħu fis-
settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.

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.

Or. en

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-BERT 
biex tikkontribwixxi fir-rapport annwali 
dwar żviluppi prospettivi fil-frekwenzi fis-
settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u 
dwar politiki b’mod partikolari billi 
tidentifika l-ħtiġiet u l-isfidi potenzjali.

Or. en

Emenda 58

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-

1. Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-BERT 
biex tagħti lill-Kummissjoni, lill-RSPG 
jew lill-RSC 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-istima tal-BERT 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-
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servizzi b’potenzjal transkomunitarju li 
għandhom jibbenfikaw minn dawk il-
miżuri.

servizzi b’potenzjal transkomunitarju li 
għandhom jibbenfikaw minn dawk il-
miżuri.

Or. en

Emenda 59

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 
tqis 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 
applikabbli, il-prinċipji stabbiliti fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2002/20/KE 
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(Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni).

Or. en

Emenda 60

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. Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-BERT 
biex tispjega jew tissupplimenta 
kwalunkwe opinjoni maħruġa skond il-
paragrafu 1 fit-terminu ta’ żmien speċifikat 
f’dik it-talba.

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 Imħassar
Proposta għall-għażla ta’ l-intrapriżi
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 
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tkun irċeviet, tiddeskrivi l-evalwazzjoni li 
tkun għamlet ta’ dawk l-applikazzjonijiet, 
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

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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).

Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-BERT biex
tagħti opinjoni lill-Kummissjoni, lill-RSPG 
jew lill-RSC dwar l-irtirar tad-drittijiet ta’ 
użu maħruġa skond il-proċeduri komuni 
provduti fl-Artikolu 6b tad-Direttiva 
2002/20/KE (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni).

Or. en

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

informazzjoni
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-koperazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri fl-iżvilupp 
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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 ta’ prevenzjoni tar-
riskji; u tippromwovi attivitajiet ta’ stima
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

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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

Or. en
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Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 Imħassar
Ġbir ta' ħlasijiet amministrattivi għal 

servizzi provduti mill-Awtorità
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.
5. L-Awtorità għandha tippubblika 
sommarju annwali ta’ l-ispejjeż u tal-
ħlasijiet amministrattivi tagħha. Fid-dawl 
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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

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 Imħassar
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
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 
għandha 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).
Jekk il-limitu taż-żmien u l-proporzjon 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.
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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 
jissemmew fl-ewwel subparagrafu lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali malli 
tirċevihom, skond il-valuri provduti mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Or. en

Emenda 67

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’ 
attivitajiet regolatorji rigward in-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, inkluża s-sigurtà tan-netwerks 
u ta’ l-informazzjoni.

1. Billi tqis il-politika Komunitarja dwar il-
komunikazzjonijiet elettroniċi, il-BERT
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’ 
attivitajiet regolatorji rigward in-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi.

Or. en
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Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ikkummissjonar jew it-twettiq ta’ 
studji dwar netwerks u servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u r-
regolamentazzjoni u l-protezzjoni
tagħhom, u

(b) l-ikkummissjonar jew it-twettiq ta’ 
studji dwar netwerks u servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u r-
regolamentazzjoni tagħhom, u

Or. en

Emenda 69

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-ARN fil-kwistjonijiet 
kollha li jikkonċernaw il-
komunikazzjonjiet elettroniċi

Or. en

Emenda 70

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-riskji li jistgħu 
jipproduċu impatt fuq il-flessibilità u d-
disponibilità tan-netwerks tal-

imħassar
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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

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi 
biex titqajjem kuxjenza u għad-
disponibilità 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

imħassar

Or. en

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20 imħassar
Il-ġestjoni tar-reġistru ta’ l-informazzjoni 
dwar l-ispektrum u tad-database dwar ir-

roaming taċ-ċellulari
1. Sabiex tkun żgurata d-disponibbiltà 
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armonizzata ta’ l-informazzjoni dwar l-
użu tal-frekwenzi tar-radju fil-Komunità, 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku 
reġistru fil-forma ta’ punt ta’ aċċess 
komuni għall-provvista ta’ informazzjoni 
dwar l-użu ta’ l-ispektrum f’kull Stat 
Membru. L-informazzjoni dwar l-użu tal-
frekwenzi tar-radju għandha tkun 
provduta mill-Istati Membri fuq bażi 
regolari u skond talba li tgħid dan 
mingħand l-Awtorità. L-Awtorità 
għandha tkun responsabbli mill-ġestjoni 
u mill-pubblikazzjoni tar-reġistru. Ir-
reġistru għandu jinkludi l-informazzjoni 
li ġiet speċifikata fl-Anness għal dan ir-
Regolament, kif ukoll kwalunkwe 
informazzjoni oħra li l-Awtorità tista’ 
tqisha xierqa. Il-Kummissjoni tista’ 
tadotta miżuri implimentattivi sabiex 
tadatta l-Anness għall-żviluppi tekniċi jew 
tas-suq. Dawk il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura li tissemma fl-
Artikolu 54(3).
2. L-Awtorità għandha tkun responsabbli 
mill-ġestjoni u mill-pubblikazzjoni ta’ 
database dwar l-ipprezzar tas-servizzi tal-
leħen u tad-dejta għall-klijenti taċ-
ċellulari meta jkunu qed jagħmlu 
roaming fil-Komunità, inklużi, fejn ikun 
xieraq, l-ispejjeż speċifiċi għat-telefonati 
bir-roaming li jsiru u li jiġu riċevuti fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Komunità. 
Għandha timmonitorja l-iżviluppi fi 
prezzijiet ta’ din ix-xorta u tippubblika 
rapport annwali.

Or. en
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Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandha timmonitorja l-
iżviluppi fis-suq tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, u b’mod partikolari l-prezzijiet 
tal-bejgħ bl-imnut tal-prodotti u tas-
servizzi li l-aktar li jintużaw mill-
konsumaturi

1. Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-ERET 
sabiex timmonitorja l-iżviluppi fis-suq tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, u b’mod 
partikolari l-prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut 
tal-prodotti u tas-servizzi li l-aktar li 
jintużaw mill-konsumaturi 

Or. en

Emenda 74

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 
Kwadru), 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-ERET 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 
Kwadru), 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. Dan ir-rapport għandu 
jkun ippreżentat fil-Parlament Ewropew, 
li jista’ mbagħad jiddeċiedi li jippubblika 
opinjoni.

Or. en
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Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Awtorità tista’ tagħti lill-
Kummissjoni, flimkien mal-
pubblikazzjoni tar-rapport annwali,
opinjoni dwar il-miżuri li jistgħu jittieħdu 
sabiex jingħelbu l-problemi li ġew 
identifikati fil-valutazzjoni tal-kwistjonijiet 
li jissemmew fil-paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-ERET 
sabiex tagħti opinjoni dwar il-miżuri li 
jistgħu jittieħdu sabiex jingħelbu l-
problemi li ġew identifikati fl-analizzar tal-
kwistjonijiet li jissemmew fil-paragrafu 1,
flimkien mal-pubblikazzjoni tar-rapport 
annwali. Din l-opinjoni għandha tkun 
preżentata fil-Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità għandha tippubblika 
perjodikament rapport dwar l-
interoperabbiltà tas-servizzi interattivi tat-
televiżjoni diġitali kif jissemma fl-Artikolu 
18 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Kwadru).

4. Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-ERET 
sabiex tippubblika perjodikament rapport 
dwar l-interoperabilità tas-servizzi 
interattivi tat-televiżjoni diġitali kif 
jissemma fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Kwadru).

Or. en

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità 
għandha tagħti pariri lill-Kummissjoni u 

1. Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-ERET
għandha tagħti pariri lill-Kummissjoni u 
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lill-Istati Membri dwar it-titjib ta’ l-
interoperabbiltà ta’, l-aċċess għal, u l-użu 
tas-servizzi u tat-tagħmir terminali tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, u b’mod 
partikolari kwistjonijiet ta’ 
interoperabbiltà transkonfinali. Għandha 
tistabbilixxi grupp li jikkonsisti minn 
rappreżentanti mill-Istati Membri, minn 
assoċjazzjonijiet ta’ intrapriżi fl-industrija 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, minn 
assoċjazzjonijiet ta’ utenti aħħarija u 
minn assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw 
utenti aħħarija b’diżabilità. Il-grupp 
għandu jqis ukoll il-ħtiġiet partikolari ta’ 
l-utenti aħħarija b’diżabbiltà u ta’ l-
anzjani.

lill-Istati Membri dwar it-titjib ta’ l-
interoperabilità ta’, l-aċċess għal, u l-użu 
tas-servizzi u tat-tagħmir terminali tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, u b’mod 
partikolari kwistjonijiet ta’ interoperabilità 
transkonfinali u jkunu meqjusa l-ħtiġiet 
partikolari ta’ l-utenti aħħarija b’diżabilità
u ta’ l-anzjani.

Or. en

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha tippubblika 
rapport annwali dwar il-miżuri li ttieħdu 
sabiex tittejjeb l-aċċessibilità għas-servizzi 
u għat-tagħmir tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi mill-utenti aħħarija 
b’diżabilità, ibbażat fuq l-informazzjoni 
provduta mill-Istati Membri u fuq l-
informazzjoni li rċeviet l-Awtorità skond l-
Artikolu 33(3) tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva Servizz Universali). Ir-rapport 
għandu jidentifika miżuri li jistgħu 
jittieħdu fuq il-livell Komunitarju jew 
nazzjonali sabiex tittejjeb l-aċċessibilità. 
Fejn ikun xieraq, l-Awtorità tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet dwar miżuri li 
jistgħu jittieħdu fuq livell nazzjonali.

imħassar

Or. en
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Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità tista' twettaq kompiti 
addizzjonali speċifiċi fuq it-talba tal-
Kummissjoni

L-ERTE tista' twettaq kompiti addizzjonali 
speċifiċi fuq it-talba tal-Kummissjoni, li 
jkunu suġġetti għall-kunsens tal-membri 
kollha tagħha.

Or. en

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet ta’ l-Awtorità L-entitajiet ta’ l-ERTE
L-Awtorità għandha tkun magħmula minn: L-ERTE għandha tkun magħmula minn:

(a) Bord Amministrattiv (a) Bord ta’ Regolaturi
(b) Bord ta’ Regolaturi

(c) Direttur (c) Direttur Maniġerjali
(d) Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerk
(e) Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Interessati
(f) Bord ta’ l-Appell

Or. en
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Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
mod li jkunu żgurati l-ogħla standards ta’ 
kompetenza u ta’ indipendenza, u firxa 
wiesgħa ta’ kompetenza rilevanti. Il-
mandat għandu jkun ta’ ħames snin, li 
jista’ jiġġedded darba.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn membru wieħed għal kull 
Stat Membru li għandu jkun il-Kap jew 
ikun nominat bħala rappreżentant għoli 
ta’ l-ARN indipendenti bir-responsabilità 
għall-applikazzjoni ġurnata b’ġurnata tal-
qafas regolatorju fl-Istati Membri. L-ARN 
għandha tinnomina supplent wieħed għal 
kull Stat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha tattendi bħala osservatur bil-
ftehim minn qabel tal-Bord tar-
Regolaturi.

Or. en

Emenda 82

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 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’ sena, 
skond il-proċeduri ta’ l-elezzjoni stabbiliti 
fir-regoli ta’ proċedura.

Or. en
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Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-laqgħat tal-Bord Amministrattiv
għandhom jissejħu mill-President tiegħu. 
Id-Direttur ta’ l-Awtorità għandu 
jipparteċipa fid-deliberazzjonijiet ħlief 
jekk il-Bord Amministrattiv jiddeċiedi 
mod ieħor. Il-Bord Amministrattiv 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-
sena f’sessjoni ordinarja. Għandu wkoll 
jiltaqa’ fuq l-inizjattiva tal-President 
tiegħu, fuq it-talba tal-Kummissjoni jew 
fuq it-talba ta’ mill-inqas terz mill-membri 
tiegħu. Il-Bord Amministrattiv jista’ 
jistieden lil kwalunkwe persuna 
b’opinjonijiet potenzjalment rilevanti 
sabiex tattendi għal-laqgħat tiegħu fil-
kapaċità ta’ osservatriċi. Il-membri tal-
Bord Amministrattiv, bla ħsara għar-regoli 
ta’ proċedura, jistgħu jkunu mgħejjuna
minn konsulenti jew minn esperti. Is-
servizzi segretarjali tal-Bord 
Amministrattiv għandhom jiġu provduti 
mill-Awtorità.

3. Il-laqgħat tal-Bord tar-Regolaturi, li 
jsiru mid-Direttur Maniġerjali għandhom 
isiru ta’ l-anqas erba’ darbiet fis-sena 
f’sessjni ordinarja. Jista’ wkoll jiltaqa’ 
b’mod eċċezzjonali fuq l-inizjattiva tal-
President tiegħu, fuq it-talba tal-
Kummissjoni jew fuq it-talba ta’ mill-inqas 
terz mill-membri tiegħu. Il-Bord 
Amministrattiv jista’ jistieden lil 
kwalunkwe persuna b’opinjonijiet 
potenzjalment rilevanti sabiex tattendi 
għal-laqgħat tiegħu fil-kapaċità ta’ 
osservatur. Il-membri tal-Bord 
Amministrattiv, bla ħsara għar-regoli ta’ 
proċedura, jistgħu jkunu megħjuna minn 
konsulenti jew minn esperti. Is-servizzi 
segretarjali tal-Bord Amministrattiv 
għandhom jiġu provduti mill-Awtorità.

Or. en

Emenda 84

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 jkunux provduti 
f’dan ir-Regolament, id-Direttiva Kwadru 
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u d-Direttivi Speċifiċi.

Or. en

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta jsiru l-kompiti li jkunu 
kkonsultati minn dan ir-Regolament, il-
Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
indipendenti u m’għandu jfittex jew jieħu 
l-ebda struzzjonijiet minn xi gvern ta’ Stat 
Membru jew minn xi interess pubbliku 
jew privat.

Or. en

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Is-servizzi segretarjali tal-Bord tar-
Regolaturi għandu jkun ipprovdut mill-
ERET.

Or. en

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kompiti tal-Bord Amministrattiv Il-kompiti tal-Bord tar-Regolaturi
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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 il-
President u l-Viċi President skond l-
Artikolu 25(2), kif ukoll id-Direttur 
Maniġerjali skond l-[Artikolu 2613b)]. Il-
Bord tar-Regolaturi għandu jieħu d-
deċiżjonijiet relatati mal-prestazzjoni tal-
funzjoni tal-ERET kif imniżżel f’Artikolu 
3 ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 88

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

Emenda 89

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
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Emenda 90

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

Emenda 91

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-
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

5.Wara li jikkonsulta mal-Kummissjoni,
il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta, 
qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull sena, il-
programm ta’ ħidma ta’ l-ERET għas-sena 
ta’ wara u għandu jgħaddih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, u lill-Kummissjoni. 

Or. en

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jeżerċita s-setgħat baġitarji tiegħu skond 
l-Artikoli 36 sa 38.

imħassar
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Or. en

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Wara li jkun kiseb il-qbil tal-
Kummissjoni, il-Bord Amministrattiv 
għandu jiddeċiedi jekk jaċċettax 
kwalunkwe legat, donazzjoni jew għotja 
minn sorsi Komunitarji oħra

imħassar

Or. en

Emenda 94

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

imħassar

Or. en

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Fejn ikun meħtieġ, il-Bord 
Amministrattiv għandu jfassal il-politika 
ta’ l-istaff ta’ l-Awtorità skond l-Artikolu 
49(2).

imħassar
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Or. en

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-Bord Amministrattiv għandu jadotta 
d-dispożizzjonijiet speċjali dwar id-dritt ta’ 
aċċess għad-dokumenti ta’ l-Awtorità, 
skond l-Artikolu 47.

10. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta, 
f’isem l-ERET, id-dispożizzjonijiet 
speċjali dwar id-dritt ta’ aċċess għad-
dokumenti ta’ l-Awtorità, skond l-Artikolu 
47.

Or. en

Emenda 97

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 
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.

11. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta 
r-rapport annwali dwar l-attivitajiet ta’ l-
ERET, kif jissemma fl-Artikolu 28(4), u 
għandu jgħaddih lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Qorti 
ta’ l-Awdituri sa mhux aktar tard mill-15 
ta’ Ġunju. Il-Parlament Ewropew jista’ 
jitlob jew lill-President tal-Bord tar-
Regolaturi jew lid-Direttur Maniġerjali 
sabiex jindirizzah fuq kwistjonijiet 
relevanti relatati ma’ l-attivitajiet ta’ l-
ERET.

Or. en
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Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

12. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta 
r-regoli ta’ proċedura ta’ l-ERET.

Or. en

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Il-Bord Amministrattiv għandu jagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar il-ħlasijiet 
amministrattivi li l-Awtorità tista’ timponi 
fuq l-intrapriżi meta twettaq il-kompiti 
tagħha kif jissemma fl-Artikolu 16.

imħassar

Or. en

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

. 13a. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jipprovdi opinjoni lid-Direttur Maniġerjali 
qabel ikunu adottati l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet li 
hemm referenza għalihom f’Artikoli 4 sa 
23 fi ħdan il-kamp ta’ kompetenza 
tagħhom. Barra minn hekk, il-Bord tar-
Regolaturi għandu jipprovdi gwida lid-
Direttur Maniġerjali fit-twettiq tal-kompiti 
tad-Direttur Maniġerjali.
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Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 13 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13b. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaħtar 
lid-Direttur Maniġerjali. Il-Bord tar-
Regolaturi  għandu jieħu din id-deċiżjoni 
abbażi tal-maġġoranza ta’ tliet kwarti tal-
membri tiegħu. Id- Direttur Maniġerjali 
maħtur m’għandux jieħu sehem fit-
tħejjija ta’, jew jivvota fuq, tali 
opinjonijiet.

Or. en

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 13 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13c. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
japprova l-programm ta’ ħidma ta’ l-
ERET għas-sena li tkun ġejja fir-rigward 
ta’ l-attivitajiet tagħha, skond Artikolu 
26(5) u Arikolu 30(4) u skond l-abbozz 
tal-baġit stabbilit skond Artikolu 37.

Or. en
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Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 13 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13d. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
japprova is-sezzjoni indipendenti fuq l-
attivitajiet regolatorji tar-rapport annwali 
li hu pprovdut f’Artikolu 26(11) u 
Artikolu 30(9).

Or. en

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 imħassar
Il-Bord tar-Regolaturi

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’responsabilità 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 sostitut għal 
kull Stat Membru
2. Id-Direttur għandu jkun il-President 
tal-Bord tar-Regolaturi
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-
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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.
4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
b’maġġoranza sempliċi tal-membri 
tiegħu. Kull membru jew membru sostitut, 
ħlief id-Direttur u r-rappreżentant tal-
Kummissjoni għandu jkollu vot wieħed
5. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta 
r-regoli ta’ proċedura tiegħu

6. Meta jwettaq il-kompiti mogħtija lilu 
minn dan ir-Regolament, il-Bord tar-
Regolaturi għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti u m’għandux ifittex jew 
jieħu struzzjonijiet mingħand ebda gvern 
ta’ Stat Membru jew mingħand xi entità 
pubblika jew privata interessata.
7. Is-servizzi segretarjali tal-Bord tad-
Diretturi għandhom ikunu provduti mill-
Awtorità

Or. en

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar
Il-kompiti tal-Bord tar-Regolaturi

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-
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kompiti tad-Direttur
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-
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

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttur Id-Direttur Maniġerjali

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-ERET għandha tkun ġestita mid-
Direttur Maniġerjali tagħha, li għandu 
jaġixxi b’mod indipendenti fit-twettiq tal-
funzjonijiet tiegħu. Id-Direttur Maniġerjali
m’għandux ifittex jew jaċċetta l-ebda 
struzzjoni mingħand kwalunkwe gvern jew 
mingħand kwalunkwe entità.
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Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
ta’ mill-inqas żewġ kandidati li jiġu 
proposti mill-Kummissjoni. Qabel il-ħatra, 
il-kandidat magħżul mill-Bord 
Amministrattiv jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet mill-membri tiegħu.

2. Id-Direttur Maniġerjali 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. Qabel il-
ħatra, l-idonjetà tal-kandidat magħżul mill-
Bord tar-Regolaturi tista’ tkun suġġetta 
għal opinjoni bla rbit mill-Parlament 
Ewropew u l-Kummissjoni. Għal dan il-
għan, il-kandidat jiġi mistieden jagħmel 
dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet mill-membri tiegħu.

Or. en

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, li jkun qed 
jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, 
jista’ jestendi għal darba l-mandat tad-
Direttur Maniġerjali 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-ERET.

Or. en
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Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 deċiżjoni fuq il-bażi ta’ maġġoranza 
ta’ żewġ terzi mill-membri tiegħu.

5. Id-Direttur Maniġerjali jista’ jitneħħa 
mill-kariga biss fuq deċiżjoni tal-Bord tar-
Regolaturi, billi jikkonsidra l-opinjoni tal-
Parlament Ewropew. Il-Bord tar-
Regolaturi għandu jilħaq deċiżjoni fuq il-
bażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi mill-
membri tiegħu.

Or. en

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jipprepara ħidmet il-
Bord Amministrattiv. Huwa/hija 
għandu/ha j(t)ipparteċipa, mingħajr ma 
jkollu/ha d-dritt li j(t)ivvota, f’ħidmet il-
Bord Amministrattiv

2. Id-Direttur Maniġerjali għandu jfassal l-
aġenda tal-Bord tar-Regolaturi. Huwa/hija 
għandu/ha j(t)ipparteċipa, mingħajr ma 
jkollu/ha d-dritt li j(t)ivvota, f’ħidmet il-
Bord tar-Regolaturi

Or. en

Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-Direttur għandu jkun responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programm ta’ 
ħidma annwali ta’ l-Awtorità, taħt il-gwida 
tal-Bord tar-Regolaturi u ta’ l-Uffiċjal Kap 
għas-Sigurtà tan-Netwerks kif ikun 
xieraq, u taħt il-kontroll amministrattiv 

5. Id-Direttur Maniġerjali għandu jkun 
responsabbli mill-implimentazzjoni tal-
programm ta’ ħidma annwali ta’ l-ERET, 
taħt il-gwida tal-Bord tar-Regolaturi.
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tal-Bord Amministrattiv.

Or. en

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kull sena, id-Direttur għandu jipprepara 
l-abbozz ta’ rapport annwali dwar l-
attivitajiet ta’ l-Awtorità b’taqsima dwar l-
attivitajiet regolatorji ta’ l-Awtorità u 
taqsima dwar kwistjonijiet finanzjarji u 
amministrattivi.

8. Kull sena, id-Direttur Maniġerjali
għandu jipprepara l-abbozz ta’ rapport 
annwali dwar l-attivitajiet ta’ l-ERET
b’taqsima dwar l-attivitajiet konsultattivi
ta’ l-ERET u taqsima dwar kwistjonijiet 
finanzjarji u amministrattivi.

Or. en

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31 imħassar
L-Uffiċjal Kap għas-Sigurtà tan-Netwerks
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 
ta’ l-informazzjoni. L-Uffiċjal Kap għas-
Sigurtà tan-Netwerks għandu jaħdem taħt 
ir-responsabilità ta’, u għandu jirrapporta 
lid-Direttur. Huwa jrid iħejji 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-
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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

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32 imħassar
Il-Grupp Permanenti tal-Partijiet 

Interessati
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-
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rigward partikolarment tan-numru, minn 
min se jkun kompost, 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
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

Or. en

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar
Il-Bord ta’ l-Appell

1. Il-Bord ta’ l-Appell għandu jkun 
magħmul minn sitt membri u minn sitt 
membri sostituti 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’ 
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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 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 
pparteċipaw 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 
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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-
membrusostitut għalih, ħlief jekk il-
membru sostitut isib ruħu f’pożizzjoni 
simili. Jekk dan ikun il-każ, il-President 
għandu jagħżel sostitut minn fost il-
membri sostituti disponibbli

Or. en

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24 imħassar
L-appelli

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. 
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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 tkun 
ippreżentata 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 
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
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Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 imħassar
L-azzjonijiet quddiem il-Qorti tal-

Prim’Istanza u quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja

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 m’hemm 
l-ebda dritt għal appell quddiem il-Bord, li 
tkun ħadet l-Awtorità
2. Jekk l-Awtorità tonqos milli tieħu 
deċiżjoni, jistgħu jitressqu proċeduri 
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

Emenda 118

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-ERER għandu jitqassam kif 
ġej:

(a) ħlasijiet għal servizzi provduti mill-
Awtorità

(a) Terz tal-finanzjament annwali tagħha 
għandu jitħallas dirett fil-forma ta’ 
sussidju tal-Komunità, taħt it-titlu adattat 
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tal-baġit tal-KE kif stipulat mill-awtorità 
baġitarja, skond punt 47 tal-ftehim 
Interistituzzjonali tas-6 ta’ Mejju 2006;

(b) proporzjon ta’ ħlasijiet ta’ użu 
mogħtija mill-applikanti skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 17

(b) Żewġ terzi tad-dħul annwali tagħha 
għandha tkun kontribuzzjoni diretta mill-
ARN. L-Istati Membri huma obbligati li 
jiżguraw li l-ARN ikunu mgħammra bir-
riżorsi finanzjari u umani adeqwati sabiex 
ikunu jistgħu jlestu l-kompiti assenjati 
lilhom minn ERET, u tippermetti 
finanzjament tajjeb lil ta’ l-aħħar. L-Istati 
Membri għandhom jispeċifikaw il-linji 
tal-baġit, li l-ARN minn hawn ’il quddiem 
għandha tuża sabiex tipprovdi r-riżorsi 
għall-ERET mill-baġits annwali tagħhom. 
Il-baġits għandhom ikunu pubbliċi.

(c) sussidju mill-Komunità, li jiddaħħal 
fil-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej (it-Taqsima tal-Kummissjoni)
(d) kwalunkwe legat, donazzjoni jew 
għotja kif jissemma fl-Artikolu 26(7)
(e) kwalunkwe kontribuzzjoni volontarja 
mill-Istati Membri jew mill-awtoritajiet 
regolatorji tagħhom

Or. en

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-intrapriżi li jipprovdu netwerks u 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
għandhom jipprovdu l-informazzjoni 
kollha, inkluża l-informazzjoni finanzjarja, 
mitluba mill-Awtorità sabiex twettaq il-
kompiti tagħha kif ġie stabbilit f’dan ir-
Regolament. L-intrapriżi għandhom 
jipprovdi din l-informazzjoni fil-pront 
malli tintalab u skond it-termini ta’ żmien u 
l-livell ta’ dettall meħtieġa mill-Awtorità. 

1. L-intrapriżi li jipprovdu netwerks u 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
għandhom jipprovdu l-informazzjoni 
kollha, inkluża l-informazzjoni finanzjarja, 
mitluba mill-ERET sabiex twettaq il-
kompiti tagħha kif ġie stabbilit f’dan ir-
Regolament. L-intrapriżi għandhom 
jipprovdu din l-informazzjoni fil-pront 
malli tintalab u skond it-termini ta’ żmien u 
l-livell ta’ dettall meħtieġa mill-ERET. Il-
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L-Awtorità għandha tagħti r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw it-talba tagħha għal 
informazzjoni.

Kummissjoni tista’ titlob lill-ERET sabiex
tagħti r-raġunijiet li jiġġustifikaw it-talba 
tagħha għal informazzjoni.

Or. en

Emenda 120

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 deskritti f’dan ir-
Regolament, fejn ikun xieraq, l-ERET
għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati 
u tagħtihom l-opportunità li jikkummentaw 
dwar l-abbozz ta’ opinjoni f’perjodu 
raġonevoli ta’ żmien. L-ERET għandha 
tqiegħed ir-riżultati tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku, ħlief fil-każ ta’ informazzjoni 
kunfidenzjali

Or. en

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ timponi penali 
finanzjarji fuq l-intrapriżi jekk jonqsu milli 
jipprovdu l-informazzjoni li tissemma fl-
Artikolu 41. Il-penali għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

1. Il-Kummissjoni, wara talba mill-ERET, 
tista’ timponi penali fuq l-intrapriżi jekk 
jonqsu milli jipprovdu l-informazzjoni li 
tissemma fl-Artikolu 41. Il-penali 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi.

Or. en
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Emenda 122

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jiġu imposti penali skond dan l-
Artikolu, l-Awtorità għandha tippubblika l-
ismijiet ta’ l-intrapriżi involuti u l-ammonti 
ta’ u r-raġunijiet għall-penali finanzjarji
imposti.

3. Meta jiġu imposti penali skond dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika l-ismijiet ta’ l-intrapriżi 
involuti u r-raġunijiet għall-penali imposti.

Or. en

Emenda 123

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 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 tagħhom. 
Dikjarazzjonijiet ta’ din ix-xorta għandhom 
isiru bil-miktub

L-istaff ta’ l-ERET, memberi tal-Bord tar-
Regolaturi u d-Direttur Maniġerjali tal-
ERET għandu jagħmel dikjarazzjoni 
annwali 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 
isiru bil-miktub

Or. en

Emenda 124

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha tiżgura li l-pubbliku 2. L-ERET għandha tiżgura li l-pubbliku u 
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u kwalunkwe parti interessata jingħataw 
informazzjoni oġġettiva, affidabbli u 
faċilment aċċesibbli, b’mod partikolari, 
fejn ikun xieraq, rigward ir-riżultati ta’ 
ħidmietha. Għandha wkoll tagħmel 
pubbliċi d-dikjarazzjonjiet ta’ l-interessi 
magħmula mid-Direttur u mill-Uffiċjali 
ssekondati mill-Istati Membri fuq bażi 
temporanzja, kif ukoll id-dikjarazzjonijiet 
ta’ l-interessi magħmula mill-esperti

kwalunkwe parti interessata jingħataw 
informazzjoni oġġettiva, affidabbli u 
faċilment aċċesibbli, b’mod partikolari, 
fejn ikun xieraq, rigward ir-riżultati ta’ 
ħidmietha. Għandha wkoll tagħmel 
pubbliċi d-dikjarazzjonjiet ta’ l-interessi 
magħmula mill-membri tal-Bord tar-
Regolaturi u d-Direttur Maniġerjali.

Or. en

Emenda 125

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri tal-Bordijiet ta’ l-Awtorità, 
id-Direttur, l-esperti esterni, u l-membri ta’ 
l-istaff ta’ l-Awtorità, inklużi l-Uffiċjali 
ssekondati mill-Istati Membri fuq bażi
temporanja huma suġġetti għar-rekwiżiti 
ta’ kunfidenzjalità skond l-Artikolu 287 
tat-Trattat, anki wara li dmirijiethom ikunu 
waqfu

2. Il-membri tal-Bord tar-Regolaturi, id-
Direttur Maniġerjali, l-esperti esterni, u l-
membri ta’ l-istaff ta’ l-ERET huma 
suġġetti għar-rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità 
skond l-Artikolu 287 tat-Trattat, anki wara 
li dmirijiethom ikunu waqfu

Or. en

Emenda 126

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjonijiet meħuda mill-Awtorità 
skond l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) 
Nru 1049/2001 jistgħu jkunu s-suġġett ta’ 
ilment lill-Ombudsman jew ta’ proċeduri 
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja skond il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 195 u 

imħassar
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230 tat-Trattat rispettivament

Or. en

Emenda 127

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-ERET 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.

Or. en

Emenda 128

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord Amministrattiv jista’ jadotta 
dispożizzjonijiet sabiex l-esperti nazzjonali 
mill-Istati Membri jkunu jistgħu jiġu 
impjegati bħala ħaddiema ssekondati ma’ 
l-Awtorità.

imħassar

Or. en
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Emenda 129

Proposta għal regolament
Artikolu 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità għandha tkun miftuħa għall-
parteċipazzjoni min-naħa tal-pajjiżi 
Ewropej li jkunu kkonkludew ftehimiet 
mal-Komunità, fejn il-pajjiżi konċernati 
jkunu adottata u qed japplika leġiżlazzjoni 
Komunitarja fil-qasam kopert minn dan ir-
Regolament. Skond id-dispożizzjonijiet 
rilevanti ta' dawn il-ftehimiet, għandhom 
isiru arranġamenti li għandhom 
jispeċifikaw ir-regoli dettaljati għall-
parteċipazzjoni min-naħa ta’ dawn il-
pajjiżi f’ħidmet l-Awtorità, b’mod 
partikolari, in-natura u l-firxa ta’ 
parteċipazzjoni ta’ din ix-xorta. Dawn l-
arranġamenti għandhom jinkludu, b'mod 
partikolari, dispożizzjonijiet dwar il-
kontribuzzjonijiet finanzjarji u l-istaff.
Jistgħu jipprovdu għal rappreżentazzjoni, 
mingħajr vot, fuq il-Bord tar-Regolaturi

L-ERET għandha tkun miftuħa għall-
parteċipazzjoni min-naħa tal-pajjiżi 
Ewropej li jkunu kkonkludew ftehimiet 
mal-Komunità, fejn il-pajjiżi konċernati 
jkunu adottataw u qed japplikaw
leġiżlazzjoni Komunitarja fil-qasam kopert 
minn dan ir-Regolament. Skond id-
dispożizzjonijiet rilevanti ta' dawn il-
ftehimiet, għandhom isiru arranġamenti li 
għandhom jispeċifikaw ir-regoli dettaljati 
għall-parteċipazzjoni min-naħa ta’ dawn il-
pajjiżi f’ħidmet l-ERET, b’mod partikolari, 
in-natura u l-firxa ta’ parteċipazzjoni ta’ 
din ix-xorta. Wara deċiżjoni mill-Bord tar-
Regolaturi dawn l-arranġamenti jistgħu 
jipprovdu għal rappreżentazzjoni, mingħajr 
vot, fuq il-laqgħat tal-Bord tar-Regolaturi

Or. en

Emenda 130

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 

Fi żmien tliet snin mill-bidu effettiv tal-
ħidma l-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport ġenerali dwar l-esperjenza miksuba 
bħala riżultat ta’ ħidmet l-ERET. L-
evalwazzjoni għandha tkopri r-riżultati 
miksuba mill-ERET 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-
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għall-kompiti tagħha li ġew iddefiniti 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

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. Il-Parlament Ewropew għandu 
jagħti opinjoni dwar ir-rapport tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 131

Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 imħassar
Id-dispożizzjonijiet tranżitorji

1. Sa mhux aktar tard mill-14 ta' Marzu 
2011, l-Awtorità għandha tassumi r-
responsabilità 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
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Emenda 132

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – sottoparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien ħames snin mill-bidu effettiv ta’ 
l-operat l-ERET għandha tieqaf teżisti 
sakemm il-Parlament Ewropew, il-Kunsill 
u l-Kummissjoni jsibu li l-kundizzjonijiet 
tas-suq ma jkunux evolvew sa dak il-punt 
li entità tar-regolaturi ma tkunx meħtieġa 
aktar.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

L-isfond: Il-Programmi Kwadri

L-ewwel Proposta ta’ Qafas tal-Kummissjoni ta’ l-2001 ġiet fis-seħħ bħala riżultat tal-pjan 
Ewropew sabiex jingħata bidu għal-liberalizzazzjoni għas-suq Ewropew tat-
telekomunikazzjoni. Permezz tal-ftuħ u r-ristrutturar tas-suq, l-Ewropa ippermettiet li jinħolqu 
strutturi tas-suq li  jħallu aktar fil-libertà l-potenzjal sabiex ikunu innovati u żviluppati swieq 
kompetittivi fi ħdan l-industrija tal-komunikazzjoni. Tmien snin wara, il-kompitu ta’ l-
evalwazzjoni huwa li jkun rivalutat dak li kien milħuq f’dan il-perjodu ta’ żmien, ikun 
analiżżat b’mod kritiku s-suċċess tal-kwadru regolatorju ta’ l-UE li jgħin fit-transizzjoni għal 
suq kompetittiv u integrat u jressaq ideat u direzzjonijiet ġodda fejn meħtieġ

B’mod ġenerali, kompetizzjoni mtejba f’dan is-settur turi li hi ta’ importanza kbira għall-
investiment u l-innovazzjoni. L-isforzi taw il-frott u l-effett ta’ din il-liberalizzazzjoni kien 
ferm pożittivi, fejn ħolqu tkabbir, impjiegi u opportunitajiet ekonomiċi u soċjali ġodda. Illum, 
is-settur tas-servizz tat-telekomunikazzjoni huwa settur ta’ tekonoloġija għolja li qed jikber 
b’rata mgħaġġla, b’innovazzjoni għolja, investimenti u produttività sinifikanti, u qligħ spiss 
jinsab bejn wieħed u ieħor ’l fuq mill-ekonomija tan-negozju mhux finanzjarja. Dan jagħmlu 
parti kruċjali ta’ l-ekonomija tan-negozju mhux finanzjarja ma’ Eurostat fejn kienet 
ikkalkolata medja ta’ 3.5% tal-valur miżjud għall-UE ta’ 27 Stat Membru fl-2005.

F’termini ta’ kompetittività b’relazzjoni mal-kompetituri tagħha, investimenti f’dan is-settur 
issuperaw dawk ta’ l-Istati Uniti u tar-Reġjun tal-Paċifiku ta’ l-Asja fl-2005. F’din l-istess 
sena s-suq ta’ l-Ewropa għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika ammontanw għal 273 
miljun Ewro. L-effetti inħassu b’mod ċar mill-konsumatur. Il-kompetizzjoni bejn l-operaturi 
tat-telekomunikazzjoni naqqset b’mod drastiku l-ispejjeż tat-telefonati f’dawn l-aħħar 20 
sena. Bejn is-sena 2000 u l-2006, l-UE ikkalkolat li l-ħlas medju ta’ telefonata ta’ tliet minuti 
naqas b’65% u l-ħlas ta’ telefonata ta’ għaxar minuti naqas b’75%.  

Fil waqt li l-liberalizzazzjoni kienet storja ta’ suċċess sa issa, aħna xorta waħda għandna r-
reponsabilità li niżguraw li aħna bħala dawk li nagħmlu l-politika nkomplu nipprovdu l-aħjar 
kundizzjonijiet lill-kumpaniji tagħna, speċjalment fid-dawl ta’ l-aspirazzjonijiet tagħna li 
nittrasformaw l-Ewropa f’ekonomija ta’ għarfien u l-importanza tas-settur tat-
telekomunikazzjoni li jilħaq dan l-oġġettiv. Għal dan il-għan aħna ma nistgħux inserrħu fuq 
is-suċċess miksub. Għadhom jeżistu restrizzjonijiet li jostakolaw il-ħolqien tagħna ta’ suq 
integrat. Għadhom jeżistu kwistjonijiet transkonfinali u disparitajiet bejn Stati Membri fir-
rigward ta’ aċċess għall-broadband, diġitalizzazzjoni u servizzi. Dawn jeħtieġ li jkunu riżolti 
jekk irridu niggarantixxu suq komuni ta’ veru.

Il-Proposta tal-Kummissjoni tal-ECCMA: Problemi Prinċipali

Fl-evalwazzjoni kurrenti tal-kwadru għal telekomunikazzjonijiet Ewropej, il-Kummissjoni 
pproponiet l-istabbiliment ta’ l-Awtortà tas-Suq Ewropew tal-Komunikazzjoni Elettronika 
(ASEKE) (KOM(2007)0699; 2007/0249(COD)). Ir-rapporteur huwa ta’ l-opinjoni li l-
proposta ta’ l-ASEKE, minkejja intenzjonata b’mod tajjeb, minn taħt jinkixfu bosta 
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diffikultajiet. Il-proposta tal-Kummissjoni tesprimi l-intenzjoni tajba li ttejjeb it-tħaddim tas-
Suq Uniku. Madanakollu, dawn il-proprosti tant mistennija dwar l-ASEKE jistgħu għall-
kuntrarju jnaqqsu l-kompetittività Ewropeja, billi jżidu u joħolqu burokrazija kbira u għalhekk 
itellfu l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropeja sabiex tintroduċi regolamenti aħjar li kienu 
pubblikament organizzati mill-President Barroso. Barra minn hekk, permezz ta’ dan, din tmur 
ukoll kontra l-prinċipji ta’ sussidjarjetà, fejn tneħħi l-poter mill-Istati Membri u l-ARN li 
jinsabu f’dan il-qasam. Ikun bla ħtieġa mis-swieq li hija maħsuba li tirregola, li joperaw 
f’iżolament minn dawk b’għarfien ġurnata b’ġurnata ta’ dawk is-swieq. L-eżistenza u t-
tħaddim tagħha jikkontradixxi l-għan fit-tul biex ikun sostitwit ir-regolament ex-ante permezz 
ta’ liġi tal-kompetizzjoni, fejn tagħmel iċ-ċertezza regolatorja anqas ċerta u r-regolament 
Ewropew anqas prevedibbli. L-amalgamar ta’ kumpaniji propost ma’ l-ENISA huwa diffiċli 
biex wieħed jifhmu. Fil-fatt, l-amalgamar ta’ kumpaniji ta’ l-ENISA ma’ l-ASEKE jista’ 
jħassar biss il-funzjoni ta’ din ta’ l-aħħar. Il-Kummissjoni mhux se tnaqqas ħafna fit-termini 
ta’ spejjeż amministrattivi u ddgħajjef biss il-mira ċentrali ta’ l-aġenzija, billi żżomm ma’ 
kwistjonijiet mhux relatati ta’ l-ENISA.

Mill-ġdid għall-essenzjal: ERET

Ir-rapporteur jargumenta li m’għandniex ngħaġġlu wisq sabiex inwarrbu l-kwalitajiet pożittivi 
li wieħed isib fil-Grupp Ewropew tar-Regolaturi kurrenti għal networks u servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika (GRE), għalkemm jinnota li xi tip ta’ riforma hija meħtieġa għas-
suċċess tagħha fil-futur. Hija tinnota wkoll li xi wħud mit-tweġibiet jinsabu fil-proposta ta’ l-
ASEKE tal-Kummissjoni, għalkemm tonqos milli toħloq aġenzija Ewropea goffa. Għalhekk, 
ir-rapporteur jipproponi l-ERET, (l-Entità tar-Regolaturi Ewropej fit-Telekomunikazzjoni), li 
tieħu taħt idejha ħafna mill-funzjonijiet ta’ l-ASEKE bla ma tadotta n-natura ta’ aġenzija tqila 
u tkun ibbażata fuq il-prattiki tajbin tal-(GRE) filwaqt li tirristruttura l-funzjoni u l-metodi ta’ 
ħidma tagħha, u ssaħħaħ l-obbligazzjonijiet tal-Kummissjoni sabiex tikkonsulta din l-entità 
ġdida u tikkonsidra l-ideat tagħha. L-istabbiliment ta’ l-ERET, li huwa bbażat fuq Artikolu 95 
tat-Trattat tal-KE, jinkludi l-GRE tal-lum fil-liġi Ewropea billi formalment tikkostitwixxi 
entità ta’ konsulenza, fejn il-funzjonijiet u r-responsabilitajiet tagħha jkunu attribwiti b’mod 
speċifiku għaliha permezz ta’ regolament. B’hekk l-ERET ikollha grad ikbar ta’ effiċjenza u 
leġittimità milli għandu l-GRE illum, filwaqt li tħares il-parteċipazzjoni effettiva ta’ l-ARN, u 
l-esperjenza ta’ operat ta’ importanza kbira tagħhom.

X’tagħmel l-ERET?

L-ERET tkun konsulent espert indipendenti għall-Kummissjoni u jibqa’ indipendenti kemm 
mill-gvern kif ukoll mill-industrija. Bħall-ASEKE, l-ERET tkun bħala l-entità ta’ konsulenza 
ewlenija għall-Kummissjoni, iżda anke għall-ARN individwali sabiex tħeġġeġ approċċ 
regolatorju konsistenti fl-Unjoni Ewropea kollha. L-ERET tesprimi l-ideat tagħha b’mod 
ħieles u mhux biss fuq talba tal-Kummissjoni u tkompli tiżviluppa l-pożizzjonijiet komuni 
dettaljati tal-lum tal-GRE fuq swieq ta’ prijorità, tistabbilixxi programm ta’ konformità sabiex 
ikunu segwiti l-azzjonijiet tal-GRE u jkunu identifikati diverġenzi inġusti.

Il-bilanċ kurrenti ta’ koordinazzjoni, ibbażat fuq il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, għandu r-raison 
d'être partikolari tiegħu u r-realtà tas-suq intern hija li huwa ġabra ta’ ħafna swieq sekondarji 
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differenti, bil-kartatteristiċi u d-dinamiċi partikolari tagħhom. Koerenza fl-intervent 
regolatorju għalhekk ifisser li jkun żgurat li r-regolament ikun applikat b’mod proporzjonali, 
filwaqt li jkunu indirizzati kwistjonijiet speċifiċi ta’ kompetizzjoni li jinqalgħu f’post u żmien 
partikolari, u l-aħjar li jagħmlu dan huma l-ARN li huma fl-operat. 

Il-kompitu ta’ l-ENISA naturalment ma jkunx inkluż fir-responsabilità ta’ l-ERET, mhux 
biss minħabba n-nuqqas ta’ sinerġija bejn ir-responsabilitajiet rispettivi tagħhom, iżda għax 
barra minn hekk tali mossa tista’ tostakola l-indipendenza tagħha.

Il-politika dwar l-ispektrum, il-kompożizzjoni u l-kompetenzi ta’ ARN ivarjaw minn Stat 
Membru għal ieħor peress li mhux l-ARN kollha għandhom kompetenza f’dan il-qasam. 
Konsegwentament, il-Grupp tal-Politika dwar l-Ispektrum tar-Radju u l-Kumitat dwar l-
Ispektrum tar-Radju għandhom ikomplu jwettqu l-kompiti tagħhom, u għalkemm l-ERET ma 
tkunx qed tmexxi il-politika dwar l-ispektrum Ewropea, madankollu sistema ta’ kooperazzjoni 
magħluqa ma’ dawn l-entitajiet eżistenti għandha tkun żviluppata fejn tħalli lill-ERET toffri 
konsulenza lill-Kummissjoni, fejn meħtieġ, fl-għażla ta’ kumpaniji li jingħataw id-dritt li 
jużaw frekwenzi u numri tar-radju f’kull proċess ta’ liċenzjar eventwali pan-Ewropew.

L-Istruttura & l-Istaff

L-ERET għandha tkun totalment responsabbli u trasparenti għall-istituzzjonijiet relevanti 
Ewropej. L-ERET tkun komposta mir-rappreżentanti ta’ l-ARN ta’ kull Stat Membru bħalma 
hu bħalissa it-twaqqif tal-GRE. Din ikollha struttura ferm eħfef mill-ASEKE, iżda jkollha l-
istaff tagħha stess sabiex tiggarantixxi l-indipendenza tagħha kemm mill-Kummissjoni kif 
ukoll mill-Istati Membri.
Il-Bord tar-Regolaturi jkun kompost mir-rappreżentanti tas-27 ARN. Sabiex tkun imtejba r-
responsabilità, it-trasparenza u l-viżibilità ta’ l-ERET, tinħoloq il-pożizzjoni ta’ Direttur 
Maniġerjali. Il-Parlament Ewropew jista’ jistieden lid-direttur sabiex jieħu sehem fid-dibattitu 
tagħha u jinforma lill-Membri dwar ix-xogħol u l-progress li jkun sar mill-ERET. Huwa jagħti 
wkoll tagħrif aġġornat dwar l-iżvilupp tas-suq Ewropew fil-komunikazzjoni elettronika.

Finanzjament u Trasparenza

L-ERET għandha tkun iffinanzjata kif ġej: Terz tal-finanzjament ta’ l-ERET għandu jiġi mill-
baġit tal-Komunità u żewġ terzi mill-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. Provviżjonijiet 
għandhom isiru f’kull Stat Membru sabiex ikun żgurat li l-ARN għandhom biżżejjed 
finanzjament sabiex ikunu jistgħu jikkontribwixxu b’mod tajjeb għall-ERET. Ir-raġuni bażika 
wara dan it-tali tqassim hija li t-terz tal-kontibuzzjoni mill-Komunità jiżgura li l-ERET tkun 
kemxejn imdaħħla fis-sistema tal-Komunità, filwaqt li kontribuzzjoni minima mill-Komunità
ma tħalliz lill-ERET milli tieħu l-karatteristiċi ta’ aġenzija Ewropea, fejn hawn fuq jien 
idduskutejt ir-riskji ta’ dan. Bid-dħul ta’ l-ERET fis-sistema tal-Komunità tkun żgurata l-
akkontabilità u t-trasparenza tagħha. L-ERET ikollha bżonn tilħaq ċerti rekwiżiti Ewropej 
sabiex tkompli tirċievi finanzjament mill-Komunità Ewropea u jkollha tagħti spejgazzjoni tar-
rendikont tagħha lill-finanzjaturi tagħha.  Ko-finanzjament joffri assigurazzjoni akbar ta’ l-
indipendenza u l-effetività ta’ l-ERET minn dak li bħalissa qed igawdu l-GRE u jħajjar lill-
ARN sabiex joffru għajnuna ta’ kwalità għolja lill-ERET peress li jikkontribwixxu għall-
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funzjoni tagħha.

Akkontabilità

Kif imsemmi aktar qabel, l-ERET tkun reponsabbli għall-azzjonijiet tagħha. L-ERET tagħmel 
rapport annwali komprensiv dwar l-attivitajiet tagħha, li għandhom isiru disponibbli b’mod 
pubbliku. Ir-rendikont ta’ l-ERET ikun suġġett għall-iskrutinju tal-kumitat tal-kontroll 
baġitarju. Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, id-Direttur Maniġerjali jagħti rendikont annwali 
ta’ l-interessi tiegħu. Filwaqt li l-għażla tad-Direttur Maniġerjali għandha tkun mill-Bord tar-
Regolaturi, il-proċess ikun imħares ukoll mill-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew 
li huma responsabbli bil-kompitu li joħorġu opinjonijiet li ma jorbtux fuq il-kandidat propost. 
Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew għandu jkun jista’ jitlob lid-Direttur Maniġerjali 
u/jew lil xi Membru ieħor tal-Bord tar-Regolaturi biex jippreżentaha b’laqgħa ta’ 
informazzjoni jew jattendi s-smigħ.

Missjoni Ċara: Perjodu ta’ Żmien Ċar.

It-temporalità ta’ bżonn għal entità m’għandhiex tkun minsija. L-ERET tkun entità transitorja 
li tibqa’ fis-seħħ sakemm il-liġi tal-kompetizzoni u s-swieq jevolvu sa dak il-punt fejn 
regolament ex-ante ma jkunx aktar meħtieġ. Meta wieħed jikkonsidra li din l-entità għandu 
jkollha ħajja qasira, ikun iktar f’loku li l-vjaġġ isir b’ERET li tkun flessibbli aktar milli b’xi 
biċċa apparat tqil tal-Kummissjoni fil-forma ta’ ASEKE. M’għandu jkun hemm l-ebda dubju 
dwar il-missjoni tagħha: għandha tkun assolutament ċara li din ma jkollha l-ebda skop ieħor 
ħlief li tiżviluppa kundizzjonijiet kruċjali għas-suq tat-telekomunikazzjoni ħalli dan ta’ l-
aħħar jopera biss mill-aktar fis taħt liġi ġenerali ta’ kompetizzjoni. 
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