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PR_COD_1am

Simboli għall-proċeduri

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti li jintefgħu

**I Proċedura ta’ koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti li jintefgħu

**II Proċedura ta’ koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti li jintefgħu, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament, sabiex tiġi 
rifjutata jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta’ kunsens
maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament barra fil-
każijiet koperti mill-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea

***I Proċedura ta’ kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti li jintefgħu

***II Proċedura ta’ kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti li jintefgħu, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament, sabiex tiġi 
rifjutata jew emendata l-pożizzjoni komuni

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

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-
Kummissjoni.)

Emendi li jsiru f’test leġiżlattiv

F’emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat jiġi enfasizzat b’tipi grassi u 
korsivi. F’każ ta’ Atti li jemendaw, siltiet f’dispożizzjoni eżistenti li jkunu 
tħallew l-istess mill-Kummissjoni, iżda li l-Parlament ikun jixtieq 
jemendahom, jiġu enfasizzati b’tipi grassi.   Kwalunkwe tħassir li l-
Parlament ikun jixtieq jagħmel f’siltiet ta’ din ix-xorta jkun indikat b’dan il-
mod:  [...]. Li ssir enfasi permezz ta’ tipi korsivi normali hija indikazzjoni 
għad-dipartimenti rilevanti li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom 
qiegħed jiġi propost li ssir tiswija, sabiex tingħata assistenza fil-preparazzjoni 
tat-test finali (bħal ngħidu aħna, żbalji ovvji jew ommissjonijiet f’verżjoni 
lingwistika speċifika). Dawn it-tipi ta’ tiswijiet li jiġu suġġeriti huma suġġetti 
għall-ftehim tad-dipartimenti konċernati.
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttivi 2002/21/KE dwar kwadru regolatorju komuni għan-networks ta' 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta', networks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati, u 
2002/20/KE dwar l-awtorizzazzjoni ta' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(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)0697),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea, li f’konformità magħhom il-Kummissjoni ssottomettiet il-proposta lill-
Parlament (C6-0427/2007),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi, 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 ġiet emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament ladarba għandha l-
ħsieb li temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew li tissostitwixxiha b’test ieħor;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jibgħat il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-għan tal-qafas regolatorju ta’ l-UE 
għall-komunikazzjonijiet elettroniċi huwa 
li tinħoloq “ekosistema” sostenibbli għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi, ibbażata 
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fuq il-provvista u t-talba: ta’ l-ewwel  
permezz ta’ swieq ta’ prodotti jew servizzi 
kompetittivi b’mod effettiv, ta’ l-aħħar 
bis-saħħa ta’ żviluppi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni li kulma jmur qegħdin 
jiżdiedu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ambjent sostenibbli għall-kompetizzjoni u l-investiment fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet 
iserraħ kemm fuq il-provvista kif ukoll fuq it-talba. Filwaqt li r-regolazzjoni ekonomika s-
soltu sserraħ iktar fuq il-provvista, huwa neċessarju li wieħed ma jinsiex it-talba.

Emenda 2

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10 a) L-għan huwa li jitnaqqsu b’mod 
progressiv regoli ex ante speċifiċi għas-
settur hekk kif tiżviluppa l-kompetizzjoni 
fis-swieq u, fl-aħħarnett, sabiex il-
komunikazzjonijiet elettroniċi jkunu 
regolati mil-liġi tal-kompetizzjoni biss. 
Jista’ jkun il-każ li l-kompetizzjoni 
tiżviluppa b’rati differenti fi swieq 
differenti u f’żoni differenti fl-Istati 
Membri. Sabiex jiżguraw li r-regolazzjoni 
tkun proporzjonali u adattata għall-
kondizzjonijiet kompetittivi varji, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikollhom is-setgħa li jneħħu l-
obbligi regolatorji fi swieq u/jew f’żoni 
ġeografiċi fejn ikun hemm kompetizzjoni 
infrastrutturali effettiva, anki jekk ma 
jkunux definiti bħala swieq separati. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikollhom ukoll is-setgħa li 
jesiġu li jsir użu komuni mill-komponenti 
tan-netwerk u mill-faċilitajiet assoċjati 
sabiex ikun faċilitat l-istabbiliment tan-
netwerks, b'mod notevoli t-tħaddim ta’ 
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netwerks ta’ aċċess tal-fibra ottika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija nota ta’ tfakkir dwar il-fatt li filwaqt li r-regolazzjoni ex-ante hija waħda transitorja, 
il-mod li bih għandha titneħħa għandu jkun wieħed gradwali u jista’ wkoll iseħħ fuq bażi 
subnazzjonali/reġjonali.

Emenda 3

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 3 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) In-netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss 
għandhom potenzjal enormi li jipprovdu 
benefiċċji lill-konsumaturi fl-Unjoni 
Ewropea. Għaldaqstant, huwa vitali li ma 
jkun hemm ebda impediment għall-
investiment sostenibbli fl-iżvilupp ta’ 
dawn in-netwerks ġodda, filwaqt li 
tingħata spinta ’l quddiem lill-
kompetizzjoni u l-għażla tal-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isfida ta’ l-NGNs (Netwerks tal-Ġenerazzjoni li Jmiss) hija li jadottaw l-investiment, sabiex 
joħolqu kemm jista’ jkun possibbli kompetizzjoni bbażata fuq faċilitajiet bħala mezz sabiex 
jiżdiedu l-benefiċċji għall-konsumaturi. 

Emenda 4

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Id-dispożizzjonijiet dwar l-
immaniġġjar ta’ l-ispettru ta’ din id-
Direttiva għandhom ikunu konsistenti 
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max-xogħol ta’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali u reġjonali li għandhom 
x’jaqsmu ma’ l-immaniġġjar ta’ l-ispettru 
tar-radju, bħall-Unjoni Internazzjonali 
tat-Telekomunikazzjonijiet (ITU) u l-
Konferenza Ewropea ta’ l-
Amministrazzjonijiet Postali u tat-
Telekomunikazzjonijiet (CEPT), sabiex 
ikunu żgurati l-immaniġġjar effiċjenti u l-
armonizzazzjoni ta’ l-użu ta’ l-ispettru fil-
Komunità u mad-dinja kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-immaniġġjar ta’ l-ispettru jkun effettiv, jeħtieġ li jkun konformi ma’ l-aġenda 
internazzjonali usa’ ta’ l-armonizzazzjoni segwita mill-ITU u mis-CEPT.

Emenda 5

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Għalkemm l-immaniġġjar ta’ l-
ispettru jaqa’ fi ħdan il-kompetenza ta’ l-
Istati Membri, il-koordinazzjoni u, fejn 
xieraq, l-armonizzazzjoni biss fuq livell 
Komunitarju jistgħu jiżguraw li l-utenti 
ta’ l-ispettru jgawdu mill-benefiċċji kollha 
tas-suq intern u li l-interessi ta’ l-UE 
jkunu jistgħu jiġu difiżi b’mod effettiv 
mad-dinja kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Approċċ ta’ l-UE għall-ispettru, filwaqt li jirrispetta s-sussidjarjetà, jista’ jippermetti 
ekonomiji ta’ skala u tkattir tal-valur b’mod sinifikanti (bħal fil-każ tal-GSM).
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Emenda 6

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 47 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47 a) Fejn ikun neċessarju li tadotta 
miżuri ta’ armonizzazzjoni għall-
implimentazzjoni tal-politika Komunitarja 
dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi li 
jmorru lilhinn minn miżuri tekniċi ta’ 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti proposta leġiżlattiva 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżuri ta’ armonizzazzjoni li jinvolvu ż-żieda ta’ dispożizzjonijiet essenzjali ġodda fil-qafas 
regolatorju għandhom jitressqu fi proposta leġiżlattiva. L-applikazzjoni diretta tar-regoli 
stabbiliti fil-qafas jew iż-żieda ta’ elementi mhux essenzjali biss għandha tkun suġġetta għall-
proċeduri ta’ Komitoloġija.

Emenda 8

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri 
ta’ implimentazzjoni rigward in-notifiki 
skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas; 
rigward l-armonizzazzjoni fl-oqsma ta’ l-
ispettru u l-għoti ta' numri kif ukoll 
f'kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà tan-
netwerks u tas-servizzi; rigward l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; 
rigward l-implimentazzjoni ta' l-istandards; 
u rigward l-applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni 

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri 
ta’ implimentazzjoni rigward in-notifiki 
skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas; 
rigward l-armonizzazzjoni fl-oqsma ta’ l-
ispettru u l-għoti ta' numri kif ukoll fi 
kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà tan-
netwerks u tas-servizzi; rigward l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; 
rigward l-implimentazzjoni ta' l-istandards; 
u rigward l-applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni 
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biex taġġorna l-Anness I u II tad-Direttiva 
ta' l-Aċċess għas-suq u għall-iżviluppi 
teknoloġiċi, kif ukoll biex tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni biex tarmonizza r-regoli, 
il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni tan-netwerks u tas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Peress li 
dawn il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u 
huma maħsubin biex jikkompletaw din id-
Direttiva biż-żieda ta’ elementi ġodda 
mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
li jipprovdi għaliha l-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. Fejn, minħabba 
raġunijiet ta’ urġenza assoluta, il-limiti 
normali ta’ żmien għal din il-proċedura 
ma jistgħux ikunu osservati, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tuża l-proċedura ta’ urġenza li jipprovdi 
għaliha l-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 
msemmija hawn fuq.

biex taġġorna l-Anness I u II tad-Direttiva 
ta' l-Aċċess għas-suq u għall-iżviluppi 
teknoloġiċi, kif ukoll biex tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni biex tarmonizza r-regoli, 
il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni tan-netwerks u tas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Peress li 
dawn il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u 
huma maħsubin biex jikkompletaw din id-
Direttiva biż-żieda ta’ elementi ġodda 
mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
li jipprovdi għaliha l-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. Minħabba l-fatt li 
t-tmexxija tal-proċedura regolatorja bi 
skrutinju fi ħdan il-limiti normali ta’ 
żmien, f’ċerti sitwazzjonijiet eċċezzjonali, 
tista’ tfixkel l-adozzjoni fil-ħin tal-miżuri 
ta’ implimentazzjoni, il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
għandhom jaġixxu malajr sabiex jiżguraw 
l-adozzjoni fil-ħin ta’ dawk il-miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ li jkun hemm raġunijiet ta’ urġenza assoluta u ġustifikati, il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jaġixxu malajr sabiex jiżguraw l-adozzjoni fil-ħin tal-
miżuri ta’ Komitoloġija.

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika, tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi 
asssoċjati, u ċerti aspetti tat-tagħmir 

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika, tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi 
asssoċjati, u ċerti aspetti tat-tagħmir 
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terminali. Tippreskrivi l-kompiti ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
tistabbilixxi lista ta’ proċeduri biex tiżgura 
l-applikazzjoni armonizzata tal-qafas 
regolatorju f’kull parti tal-Komunità.

terminali li jikkonċernaw l-aċċess għal 
utenti finali b’diżabiltà. Tippreskrivi l-
kompiti ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u tistabbilixxi lista ta’ proċeduri 
biex tiżgura l-applikazzjoni armonizzata 
tal-qafas regolatorju f’kull parti tal-
Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi kjarifikat il-fatt li l-aspetti indirizzati tat-tagħmir terminali huma aspetti relatati 
ma’ l-aċċessibiltà.  

Emenda 10

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt c 
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-netwerk u/jew 
servizz jew li jkollhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, 
sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi 
tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-
infrastruttura fiżika bħal ma huma t-tubi, l-
arbli, il-kaxxi tat-triq, u l-bini;

(e) “faċilitajiet assoċjati” tfisser dawk il-
faċilitajiet assoċjati ma’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissapportjaw il-provvista 
ta’ servizzi permezz ta’ dak in-netwerk 
u/jew servizz jew li jkollhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, fost l-oħrajn, 
sistemi li jittraduċu l-isem jew l-indirizz, 
sistemi għall-aċċess kundizzjonali u gwidi 
tal-programmi elettroniċi, kif ukoll l-
infrastruttura fiżika bħalma huma d-dħul 
għall-bini, is-sistema tal-wajers, l-
istrutturi għoljin ta’ appoġġ, l-arbli, l-
antenni, it-tubi, it-toqob ta’ l-ispezzjonar u
l-kaxxi tat-triq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jidher li jkun aħjar li jkun hemm eżattament l-istess lista ta’ infrastruttura fiżika bħalma 
hemm fl-Artikolu 12 tal-Qafas u fl-Artikolu 12 tad-Direttivi dwar l-Aċċess (barra għas-
“sistema tal-wajers”, li ma tagħmilx parti mill-faċilitajiet assoċjati tan-netwerk iżda tagħmel 
parti min-netwerk innifsu).  Żdiedet ukoll l-espressjoni “postijiet fil-għoli” li tfisser il-postijiet 
kollha fil-għoli li jintużaw mill-partijiet interessati sabiex ikunu installati arbli u antenni bħal 
torrijiet għoljin (ngħidu aħna l-Eiffel Tower f’Pariġi), torrijiet ta’ l-ilma eċċ.

Emenda 11

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell 
nazzjonali li bihom kull utent jew impriża 
li jipprovdu n-netwerks u/jew s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika u li jkunu 
affettwati minn deċiżjoni ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt li 
jappellaw kontra d-deċiżjoni quddiem 
entità ta’ appell li tkun indipendenti mill-
partijiet involuti. Din l-entità, li tista’ tkun 
qorti, għandha jkollha l-kompetenzza
xierqa għad-dispożizzjoni tagħha biex 
tkun tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-merti 
tal-każ tingħatalhom il-kunsiderazzjoni li 
tixirqilhom u li jkun hemm mekkaniżmu 
ta’ appell effettiv.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell 
nazzjonali li bihom kull utent jew impriża 
li jipprovdu n-netwerks u/jew s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika u li jkunu 
affettwati minn deċiżjoni ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt li 
jappellaw kontra d-deċiżjoni quddiem 
entità ta’ appell li tkun indipendenti mill-
partijiet involuti. Din l-entità, li tista’ tkun 
qorti, għandha jkollha l-kompetenza xierqa 
biex tkun tista’ twettaq il-funzjonijiet 
tagħha b’mod effettiv. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-merti tal-każ 
tingħatalhom il-kunsiderazzjoni li 
tixirqilhom, li jkun hemm mekkaniżmu ta’ 
appell effettiv u li l-proċeduri quddiem l-
entità ta’ l-appell ma jkunux twal b'mod 
eċċessiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja u tul ta’ żmien raġonevoli huma aspetti ewlenin ta’ mekkaniżmi ta’ l-appell. Il-
kompetenza ta’ l-entità ta’ l-appell għandha tkun interna u mhux biss “għad-dispożizzjoni 
tagħha”.
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Emenda 12

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għajr f'każijiet li jaqgħu taħt l-
Artikoli 7(10), 20, jew 21, u sakemm ma 
jkunx provdut mod ieħor fil-miżuri ta’ 
implimentazzjoni adottati skond l-
Artikolu 9c, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fejn l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkun biħsiebhom jieħdu miżuri 
skond din id-Direttiva jew id-Direttivi 
Speċifiċi li jkollhom impatt sinifikanti fuq 
is-suq rilevanti, jew fejn ikun biħsiebhom 
jipprovdu għal restrizzjonijiet skond l-
Artikolu 9(3) u 9(4), huma jagħtu lill-
partijiet ikkonċernati l-opportunità li 
jikkummentaw fuq l-abbozz ta’ miżura fi 
żmien raġonevoli.

Għajr f'każijiet li jaqgħu taħt l-
Artikoli 7(10), 20, jew 21, u sakemm ma 
jkunx provdut mod ieħor fil-miżuri ta’ 
implimentazzjoni adottati skond l-
Artikolu 9c, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fejn l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkun biħsiebhom jieħdu miżuri 
skond din id-Direttiva jew id-Direttivi 
Speċifiċi jew fejn ikun biħsiebhom 
jipprovdu għal restrizzjonijiet skond l-
Artikolu 9(3) u 9(4) li jkollhom impatt 
sinifikanti fuq is-suq rilevanti, huma 
jagħtu lill-partijiet ikkonċernati l-
opportunità li jikkummentaw fuq l-abbozz 
ta’ miżura fi żmien raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika sintattika.

Emenda 13

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) timponi, temenda jew tirtira obbligu 
minn fuq l-operatur bl-applikazzjoni ta’ l-
Artikolu 16, flimkien ma’ l-Artikoli 5 u 9 
sa 13 tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva 
dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2002/22/KE (Direttiva dwar is-

tħassar
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Servizz Universali),

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-veto fuq ir-rimedji qiegħed jiġi sostitwit mill-mekkaniżmu stabbilit fl-Artikolu -7a (ġdid).

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi żmien tliet xhur minn meta l-
Kummissjoni tkun ħarġet deċiżjoni skond 
il-paragrafu 5 li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha temenda jew tirtira l-
abbozz ta’ miżura. Fil-każ li l-abbozz ta’ 
miżura jkun emendat, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha timpenja 
ruħha li tagħmel konsultazzjoni pubblika 
skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 
6, u li tinnotifika mill-ġdid lill-
Kummissjoni bl-abbozz ta’ miżura 
emendat skond id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3.

tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-veto fuq ir-rimedji qiegħed jiġi sostitwit mill-mekkaniżmu stabbilit fl-Artikolu -7a (ġdid).

Emenda 15

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

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

tħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-veto fuq ir-rimedji qiegħed jiġi sostitwit mill-mekkaniżmu stabbilit fl-Artikolu -7a (ġdid).

Emenda 16

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tikkomunika lill-Kummissjoni l-
miżuri finali kollha li jaqgħu taħt il-
kundizzjonijiet a) u b) fl-Artikolu 7(3).

'9. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tikkomunika lill-Kummissjoni l-
miżuri finali kollha li jaqgħu taħt l-
Artikolu 7(3).'

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-veto fuq ir-rimedji qiegħed jiġi sostitwit mill-mekkaniżmu stabbilit fl-Artikolu -7a (ġdid).

Emenda 17

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu -7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Qiegħed jiddaħħal l-Artikolu -7a li 
ġej:
‘Artikolu -7a
Proċedura għall-applikazzjoni konsistenti 
tar-rimedji
1. Meta awtorità regolatorja nazzjonali 
jkun beħsiebha li tieħu miżura sabiex 
timponi, temenda jew tirtira obbligu fuq 
operatur bl-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 16
flimkien ma’ l-Artikoli 5 u 9 sa 13, 13a u 
13b tad-Direttiva 2002/19/KE (id-Direttiva 
dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2002/22/KE (id-Direttiva dwar 
is-Servizz Universali), il-Kummissjoni u l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-Istati 
Membri l-oħrajn għandhom ikollhom 
perjodu ta’ xahar mid-data tan-notifika 
ta’ l-abbozz tal-miżura sabiex jibagħtu l-
kummenti tagħhom lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali konċernata. 
2. F'każ li l-abbozz tal-miżura jkun 
jikkonċerna l-impożizzjoni, l-emenda jew 
l-irtirar ta’ obbligu differenti minn dawk 
stabbiliti fl-Artikoli 13a u 13b tad-
Direttiva 2002/19/KE (id-Direttiva dwar l-
Aċċess), il-Kummissjoni, fi ħdan l-istess 
perjodu, tista’ tinnotifika lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali konċernata u lill-
Korp tar-Regolaturi Ewropej fit-
Telekomunikazzjonijiet (BERT) bir-
raġunijiet l-għaliex tqis li l-abbozz tal-
miżura joħloq ostaklu għas-suq komuni 
jew inkella li għandha dubji serji b’rabta 
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mal-kompatibiltà tiegħu mal-liġi 
Komunitarja. F’każ bħal dan, l-abbozz 
tal-miżura m’għandux jiġi adottat għal 
xahrejn oħrajn wara n-notifika tal-
Kummissjoni.
Fin-nuqqas ta’ notifika bħal din, l-
awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata tista’ tadotta l-abbozz tal-
miżura, filwaqt li tqis sew kwalunkwe 
kumment li jkun sar mill-Kummissjoni 
jew minn awtorità regolatorja nazzjonali 
oħra.
3. Fi ħdan il-perjodu ta’ xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni, il-BERT 
u l-awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata għandhom jikkoperaw mill-
qrib bil-għan li jidentifikaw l-iktar miżura 
xierqa u effettiva fid-dawl ta’ l-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 8, filwaqt li jqisu 
b’mod xieraq il-fehmiet tal-parteċipanti 
tas-suq u l-ħtieġa li jkun żgurat l-iżvilupp 
ta’ prattika regolatorja konsistenti. 
Fi ħdan l-istess perjodu ta’ xahrejn, il-
BERT, billi jaġixxi b’maġġoranza 
sempliċi, għandu joħroġ opinjoni 
motivata li tikkonferma kemm hu xieraq u 
effikaċi l-abbozz tal-miżura jew li tindika 
li l-abbozz tal-miżura għandu jiġi emendat 
u li tipprovdi proposti speċifiċi għal dak il-
għan. Din l-opinjoni għandha tkun 
disponibbli għall-pubbliku.
F’każ li l-BERT ikun ħareġ opinjoni 
motivata li tindika li l-abbozz tal-miżura 
għandu jiġi emendat, il-Kummissjoni, 
filwaqt li tqis sew din l-opinjoni, tista' 
tadotta deċiżjoni motivata li tesiġi lill-
awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata li temenda l-abbozz tal-miżura 
u li tipprovdi proposti speċifiċi għal dak il-
għan.
F’każ li l-BERT ikun ħareġ opinjoni 
motivata li tikkonferma kemm huwa 
xieraq u effikaċi l-abbozz tal-miżura, l-
awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata tista’ tadotta l-abbozz tal-
miżura, filwaqt li tqis sew kwalunkwe 
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rakkomandazzjoni li tkun saret mill-
Kummissjoni u mill-BERT.
4. F’każ li l-abbozz tal-miżura jkun 
jikkonċerna l-impożizzjoni, l-emenda jew 
l-irtirar ta’ obbligu stabbilit fl-Artikoli 13a 
u 13b tad-Direttiva 2002/19/KE (id-
Direttiva dwar l-Aċċess), l-abbozz tal-
miżura m’għandux jiġi adottat għal 
xahrejn oħrajn wara tmiem il-perjodu 
msemmi fl-Artikolu 7(3).
Fi ħdan dan il-perjodu ta’ xahrejn, il-
Kummissjoni, il-BERT u l-awtorità 
regolatorja nazzjonali konċernata 
għandhom jikkoperaw mill-qrib bil-għan 
li jidentifikaw l-iktar miżura xierqa u 
effettiva fid-dawl ta’ l-għanijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 8, filwaqt li jqisu b’mod xieraq 
il-fehmiet tal-parteċipanti tas-suq u l-
ħtieġa li jkun żgurat l-iżvilupp ta’ prattika 
regolatorja konsistenti. 
Fi ħdan l-istess perjodu ta’ xahrejn, il-
BERT, billi jaġixxi b’maġġoranza 
sempliċi, għandu joħroġ opinjoni 
motivata li tikkonferma kemm hu xieraq u 
effikaċi l-abbozz tal-miżura jew li tindika 
li l-abbozz tal-miżura m’għandux jiġi 
applikat. Din l-opinjoni għandha tkun 
disponibbli għall-pubbliku.
F’każ biss li l-Kummissjoni u l-BERT 
jikkonfermaw kemm huwa xieraq u 
effikaċi l-abbozz tal-miżura, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali konċernata tkun 
tista’ tadotta l-abbozz tal-miżura, filwaqt li 
tqis sew kwalunkwe rakkomandazzjoni li 
tkun saret mill-Kummissjoni u mill-
BERT.
5. Fi żmien tliet xhur minn meta l-
Kummissjoni tkun adottat, f’konformità 
mal-paragrafu 3, deciżjoni motivata li 
tesiġi lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata li temenda l-abbozz tal-
miżura, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha temenda jew tirtira l-abbozz tal-
miżura. F’każ li l-abbozz tal-miżura jkun 
emendat, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha timpenja ruħha li tagħmel 
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konsultazzjoni pubblika f’konformità mal-
proċeduri msemmija fl-Artikolu 6, u li 
tinnotifika mill-ġdid lill-Kummissjoni bl-
abbozz tal-miżura emendat f’konformità 
ma’ l-Artikolu 7.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minflok il-veto tal-Kummissjoni fuq ir-rimedji, qiegħda tiġi proposta proċedura ġdida ta’ 
“ko-regolazzjoni”li fiha l-Kummissjoni, il-BERT u l-awtorità regolatorja nazzjonali 
jikkoperaw mill-qrib. Il-proċedura proposta għandha l-għan li tilħaq soluzzjoni billi tagħmel 
analiżi mill-ġdid minn esperti milli timponi veto ta’ “sanzjoni”. Il-Kummissjoni u l-BERT 
(permezz ta’ vot tal-maġġoranza) ikunu meħtieġa jilħqu ftehim dwar in-neċessità li jkun 
emendat abbozz ta’ miżura propost minn NRA (Awtorità Regolatorja Nazzjonali) sabiex il-
Kummissjoni tkun tista' tieħu deċiżjoni b’rabta ma’ dan. Inkella l-NRA tkun trid tqis sew il-
kummenti li jkunu saru mill-Kummissjoni u mill-BERT.

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jikkompletawha, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ 
urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 22(4).’

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jikkompletawha, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3). Il-BERT 
għandu jiġi konsultat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BERT għandu jiġi konsultat dwar kwalunkwe miżura ta’ implimentazzjoni relatata ma’ l-
Artikolu 7. Il-proċedura ta’ urġenza m’hijiex ġustifikata.
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Emenda 19

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm mhuwiex ipprovdut mod ieħor fl-
Artikolu 9 dwar il-frekwenzi tar-radju, l-
Istati Membri għandhom jagħtu l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-fatt li huwa mixtieq li 
r-regolamenti li jsiru jkunu newtrali 
teknoloġikament u għandhom jiżguraw 
meta jwettqu l-kompiti regolatorji 
speċifikati f’din id-Direttiva u fid-Direttivi 
Speċifiċi, b’mod partikulari dawk maħsuba 
biex jiżguraw il-kompetizzjoni effettiva, li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħmlu 
l-istess.

Sakemm mhuwiex ipprovdut mod ieħor fl-
Artikolu 9 dwar il-frekwenzi tar-radju jew 
sakemm mhuwiex meħtieġ mod ieħor 
sabiex ikunu ssodisfati l-għanijiet 
stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 4, l-Istati 
Membri għandhom jagħtu l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-fatt li huwa mixtieq li 
r-regolamenti li jsiru jkunu newtrali 
teknoloġikament u għandhom jiżguraw 
meta jwettqu l-kompiti regolatorji 
speċifikati f’din id-Direttiva u fid-Direttivi 
Speċifiċi, b’mod partikulari dawk maħsuba 
biex jiżguraw il-kompetizzjoni effettiva, li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħmlu 
l-istess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-newtralità tat-teknoloġija hija meħtieġa, bi prinċipju, sabiex ma tkunx skoraġġita l-
innovazzjoni teknoloġika fil-ġejjieni, iżda hemm bżonn li tiġi limitata meta tkun tinsab 
f’oppożizzjoni frontali f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-għanijiet primarji tar-Regolament.

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fil-paragrafu 2, il-punt (c) qiegħed 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
‘(c) jinkoraġġixxu l-investiment fl-
infrastruttura b’mod li jippromwovi 
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effiċjenza u kompetizzjoni sostenibbli, u 
jippromwovu l-innovazzjoni; u’

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inkoraġġiment ta’ kompetizzjoni sostenibbli huwa garanzija għall-konsumatur sabiex jikseb 
effetti pożittivi fuq perjodu ta’ żmien twil. 

Emenda 21

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt b b (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Fil-paragrafu 3, il-punt (c) tħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt reġa’ ddaħħal fil-paragrafu l-ġdid 4a ta’ l-Artikolu 8.

Emenda 22

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fl-Artikolu 8, qiegħed jiddaħħal il-
paragrafu 4a li ġej:
‘4a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
huma u jsegwu l-għanijiet politiċi 
msemmijin fil-paragrafi 2, 3 u 4, 
għandhom japplikaw prinċipji regolatorji 
oġġettivi, trasparenti, mhux 
diskriminatorji u proporzjonali fosthom 
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billi:
(a) jiżguraw li, f’ċirkostanzi simili, 
m’hemm ebda diskriminazzjoni fit-
trattament ta’ impriżi li jipprovdu 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi; 
(b) iqisu b’mod xieraq il-varjetà ta’ 
kondizzjonijiet relatati mal-kompetizzjoni 
u mal-konsumaturi li jeżistu fl-Istati 
Membri u fiż-żoni ġeografiċi varji fl-Istati 
Membri;
(c) jimponu obbligi regolatorji ex-ante 
f’każ biss fejn ma jkun hemm ebda 
kompetizzjoni effettiva u jerħuhom jew 
ineħħuhom hekk kif ikun hemm 
kompetizzjoni bħal din;
(d) jippromwovu previżjoni regolatorja, 
billi jipprovdu inċentivi għall-
innovazzjoni ta’ l-infrastruttura u l-
investiment fiha għall-benefiċċju tal-
konsumaturi.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji regolatorji li tħabbru fit-titlu ta’ l-Artikolu kienu neqsin. Huwa importanti li 
tinstab soluzzjoni għal dan in-nuqqas, minħabba li dawk il-prinċipji huma l-ewwel pass 
sabiex tinkiseb konsistenza aħjar b’rabta ma’ l-applikazzjoni tal-qafas regolatorju.

Emenda 23

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 b (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Qiegħed jiddaħħal l-Artikolu 8a li 
ġej:
‘Artikolu 8a
Koordinazzjoni tal-politiki dwar l-ispettru 
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tar-radju fil-Komunità
1. L-Istati Membri għandhom jikkoperaw 
bejniethom u mal-Kummissjoni fl-
ippjanar strateġiku u fl-armonizzazzjoni 
ta’ l-użu tal-frekwenzi tar-radju fil-
Komunità.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinazzjoni ta’ approċċi politiċi u, fejn 
xieraq, ta’ kondizzjonijiet armonizzati fir-
rigward tad-disponibiltà u l-użu effiċjenti 
ta’ l-ispettru tar-radju neċessarju għall-
istabbiliment u l-iffunzjonar tas-suq 
intern.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
provvista koordinata u fil-ħin ta’ l-
informazzjoni li tikkonċerna l-
allokazzjoni, id-disponibiltà u l-użu tal-
frekwenzi tar-radju fil-Komunità.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinazzjoni effettiva ta’ l-interessi 
Komunitarji f’organizzazzjonijiet 
internazzjonali fejn l-użu ta’ l-ispettru tar-
radju jaffettwa l-politiki Komunitarji.
5. B’dan qiegħed jinħoloq Kumitat għall-
Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (RSPC) 
sabiex jikkontribwixxi għall-fatt li jiġu 
ssodisfati l-għanijiet stabbiliti fil-
paragrafi 1 sa 4. 
L-RSPC għandu jipprovdi konsulenza lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni fuq kwistjonijiet relatati 
mal-politika dwar l-ispettru tar-radju. 
L-RSPC għandu jkun magħmul minn 
rappreżentant wieħed ta’ livell għoli minn 
kull awtorità regolatorja nazzjonali 
responsabbli mill-politika dwar l-ispettru 
tar-radju f’kull Stat Membru. Il-
Kummissjoni għandha tkun membru 
mingħajr vot.
6. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill jew tal-Kummissjoni jew fuq 
inizjattiva tiegħu stess, l-RSPC, filwaqt li 
jaġixxi b’maġġoranza sempliċi, għandu 
jadotta opinjonijiet. Kull Stat Membru 
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għandu jkollu vot wieħed u l-
Kummissjoni m’għandhiex tivvota.
7. Il-Kummissjoni, filwaqt li tqis sew l-
opinjoni ta’ l-RSPC, għandha tfassal kull 
tliet snin għanijiet politiċi komuni u 
toħroġ linji gwida li ma jorbtux għall-
iżvilupp ta’ politika Komunitarja dwar l-
ispettru.
8. Il-Kummissjoni, filwaqt li tqis sew l-
opinjoni ta’ l-RSPC, tista’ tipproponi 
miżuri leġiżlattivi sabiex tissodisfa l-
għanijiet politiċi komuni definiti fil-
paragrafu 7. 
9. Kull meta jkun neċessarju sabiex tkun 
żgurata koordinazzjoni effettiva ta’ l-
interessi Komunitarji f’organizzazzjonijiet 
internazzjonali, il-Kummissjoni, bi qbil 
ma’ l-RSPC, tista’ tipproponi lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mandat 
ta’ negozjati.
10. L-RSPC għandu jissottometti rapport 
annwali ta’ l-attività lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ qafas politiku effettiv sabiex tkun żgurata l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri u 
mal-Kummissjoni fir-rigward ta’ l-ippjanar strateġiku ta’ l-ispettru tar-radju fil-Komunità. 
Bis-saħħa ta’ koordinazzjoni aħjar ta’ l-approċċi politiċi biss jista’ jsir progress fl-
immaniġġjar ta’ l-ispettru fl-UE.  Dan jitlob ukoll għal parteċipazzjoni iktar koordinata ta’ l-
Istati Membri ta’ l-UE f’fora internazzjonali. Qiegħed jiġi propost Kumitat integrat u ġdid, l-
RSPC, mibni fuq il-Kumitat għall-Ispettru tar-Radju u l-Grupp tal-Politika dwar l-Ispettru 
tar-Radju, sabiex jgħin fl-iżvilupp ta’ politika integrali ta’ l-UE dwar l-ispettru.  

Emenda 24

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikun żgurat li l-użu tal-frekwenzi tar-
radju kemm jista' jkun jinqasam meta l-
frekwenzi tar-radju jkunu soġġetti għall-
awtorizzazzjoni ġenerali, jew

(c) ikun żgurat użu effiċjenti tal-frekwenzi 
tar-radju, inkluż il-fatt li l-użu tal-
frekwenzi tar-radju kemm jista' jkun 
jinqasam, jew 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispettru għandu jintuża b’mod komuni jkun xi jkun it-tip ta’ awtorizzazzjoni. 

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju miftuħa għall-
komunikazzjoni elettronika. Madankollu, 
l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
restrizzjonijiet proporzjonati u mhux 
diskriminatorji fuq it-tipi ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li se jkunu 
pprovduti.

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor it-
tieni subparagrafu jew il-miżuri adottati 
skond il-paragrafu 9c, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu pprovduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju disponibbli għas-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika kif 
identifikati fit-tabelli nazzjonali ta’ l-
allokazzjoni tal-frekwenzi u fir-
Regolamenti ta’ l-ITU dwar ir-Radju.
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu għal restrizzjonijiet 
proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq 
it-tipi ta’ servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika li se jkunu pprovduti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-newtralità tas-servizz għandha tkun ristretta għall-possibiltajiet offruti mir-Regolamenti 
ta’ l-ITU dwar ir-Radju li jiddeterminaw liema servizzi jistgħu jeżistu flimkien fil-meded 
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differenti tal-frekwenzi tar-radju.  

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz ikun 
provdut f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjunali jew territorjali, il-prevenzjoni 
mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja. 

Restrizzjonijiet li jirrikjedu li servizz tal-
komunikazzjoni elettronika jkun provdut 
f'medda speċifika għandhom ikunu 
ġġustifikati biex jiżguraw il-ksib ta’ għan 
ta’ interess ġenerali definit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali f'konformità mal-liġi 
Komunitarja, pereżempju s-sikurezza tal-
ħajja, il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
reġjonali jew territorjali, il-prevenzjoni 
mill-użu ineffiċjenti tal-frekwenzi tar-
radju, jew, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni dwar kif l-għanijiet ta’ interess ġenerali għandhom jiġu interpretati f’kull Stat 
Membru għandha taqa’ taħt il-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 27

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ 
kull servizz ieħor f’medda speċifika tista' 

Restrizzjoni li tipprojbixxi l-provvista ta’ 
kull servizz ieħor tal-komunikazzjoni 
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tkun applikata biss meta r-restrizzjoni tkun 
iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti 
servizzi tas-sikurezza tal-ħajja.

elettronika f’medda speċifika tista' tkun 
applikata biss meta r-restrizzjoni tkun 
iġġustifikata mill-ħtieġa li jkunu protetti 
servizzi tas-sikurezza tal-ħajja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qafas japplika biss għal servizzi tal-komunikazzjoni elettronika u mhux għal kwalunkwe 
servizz (meteoroloġiku, xjentifiku, militari, eċċ.).

Emenda 28

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda 
mill-[1 ta’ Jannar 2010], l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-detenturi ta’ 
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju li 
jkunu ngħataw qabel dik id-data jistgħu 
jressqu applikazzjoni lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kompetenti għal 
reviżjoni tar-restrizzjonijiet għad-drittijiet 
tagħhom, skond l-Artikolu 9(3) u (4).

1. Għal perjodu ta’ ħames snin li jibda mid-
[data tat-traspożizzjoni], l-Istati Membri 
jistgħu jiżguraw li d-detenturi ta’ drittijiet 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju li jkunu 
ngħataw qabel dik id-data għal perjodu ta’ 
mhux inqas minn ħames snin jistgħu 
jressqu applikazzjoni lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kompetenti għal 
reviżjoni tar-restrizzjonijiet għad-drittijiet 
tagħhom, skond l-Artikolu 9(3) u (4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandha tkun neċessarja ebda evalwazzjoni mill-ġdid tad-drittijiet li jiskadu qabel tmiem 
il-perjodu ta’ transizzjoni ta’ ħames snin

Emenda 29

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi 
ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew 
fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib 
ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, 
applikazzjoni għal reviżjoni tista' ssir biss 
fir-rigward tal-parti tal-frekwenzi tar-
radju li hija meħtieġa għall-ksib ta’ dak il-
għan. Il-parti tal-frekwenzi tar-radju li ma 
tibqax meħtieġa għall-ksib ta' dak il-għan 
minħabba l-applikazzjoni ta' l-
Artikolu 9(3) u (4) għandha tkun soġġetta 
għal proċedura ġdida ta' assenjazzjoni, 
skond l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva ta' l-
Awtorizzazzjoni.

2. Fejn id-detentur ta’ drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 huwa fornitur ta’ servizzi 
ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew 
fuq it-televiżjoni, u fejn id-dritt għall-użu 
tal-frekwenzi tar-radju ngħata għall-ksib 
ta’ għan speċifiku ta’ interess ġenerali, 
inkluża l-provvista ta’ servizzi tax-xandir, 
id-dritt għall-użu tal-parti tal-frekwenzi 
tar-radju li hija meħtieġa għall-ksib ta’ 
dak il-għan għandu jibqa’ l-istess sa ma 
jiskadi. Il-parti tal-frekwenzi tar-radju li 
ma tibqax meħtieġa għall-ksib ta' dak il-
għan għandha tkun soġġetta għal proċedura 
ġdida ta' assenjazzjoni, skond l-Artikolu 
9(3) u (4) ta’ din id-Direttiva u l-
Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2002/20/KE 
(id-Direttiva ta' l-Awtorizzazzjoni).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tax-xandir għandhom ikunu jistgħu jkomplu jipprovdu s-servizzi tax-xandir 
tagħhom u saħansitra jkomplu jiżviluppawhom (jiġifieri l-HDTV) wara l-bidla diġitali. Il-
parti tad-dividend diġitali li ma tintużax għall-finijiet ta’ xandir għandha tkun assenjata mill-
ġdid għal finijiet oħrajn skond ir-regoli l-ġodda.

Emenda 30

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni skond il-paragrafu 9c 
mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ l-

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra d-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded 
li jkunu jipprovdu għalihom il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni adottati skond l-
Artikolu 9c dejjem jekk dan it-trasferiment 
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awtorità regolatorja nazzjonali. jew din il-kirja jkunu f’konformità mal-
proċeduri nazzjonali u ma jirriżultawx 
f’bidla fis-servizz ipprovdut f’dik il-medda 
tal-frekwenza tar-radju. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-tip ta’ negozju m’għandux iwassal għal żbilanċi fid-diversità tas-servizzi jew għal 
spekulazzjoni. Barra minn hekk, il-proċeduri nazzjonali m’għandhomx ikunu injorati, 
minħabba li l-immaniġġjar ta’ l-ispettru jaqa’ taħt il-kompetenza nazzjonali.

Emenda 31

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intenzjoni ta’ l-impriża li tittrasferixxi d-
drittijiet għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju 
tkun innotifikata lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali responsabbli għall-assenjazzjoni 
ta’ l-ispettru tar-radju u tkun ippubblikata. 
Meta l-użu tal-frekwenza tar-radju jkun ġie 
armonizzat permezz ta’ l-applikazzjoni 
tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju
jew ta’ miżuri oħra tal-Komunità, kull 
trasferiment bħal dan għandu jkun 
konformi ma’ dan l-użu armonizzat.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kemm l-intenzjoni ta’ l-impriża li 
tittrasferixxi d-drittijiet għall-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju kif ukoll it-
trasferiment effettiv ikunu nnotifikati lill-
awtorità kompetenti responsabbli għall-
assenjazzjoni ta’ l-ispettru tar-radju u jkunu 
ppubblikati. Meta l-użu tal-frekwenza tar-
radju jkun ġie armonizzat permezz ta’ l-
applikazzjoni ta’ l-Artikolu 9c jew ta’ 
miżuri oħra tal-Komunità, kull trasferiment 
bħal dan għandu jkun konformi ma’ dan l-
użu armonizzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu notifikati wkoll meta jsir it-trasferiment. Ir-
referenza għad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju qiegħda tiġi sostitwita mill-Artikolu 9c li 
jinkludi b’mod koerenti l-miżuri kollha ta’ armonizzazzjoni fil-qasam ta’ l-ispettru.
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Emenda 32

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 c – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(–a) tarmonizza r-regoli relatati mad-
disponibiltà u l-użu effiċjenti tal-
frekwenzi tar-radju f’konformità mal-
proċedura stabbilita fl-Anness I;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza u koerenza, huwa importanti li l-miżuri kollha ta’ 
armonizzazzjoni fil-qasam ta’ l-immaniġġjar ta’ l-ispettru jinġabru flimkien u ma jitqassmux 
f’żewġ oqfsa ġuridiċi differenti (id-Direttiva ta’ Qafas u d-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-
Radju).  

Emenda 33

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 c – paragrafu 1 – punt -aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) tiżgura l-provvista koordinata u fil-
ħin ta’ l-informazzjoni li tikkonċerna l-
allokazzjoni, id-disponibiltà u l-użu tal-
frekwenzi tar-radju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza u koerenza, huwa importanti li l-miżuri kollha ta’ 
armonizzazzjoni fil-qasam ta’ l-immaniġġjar ta’ l-ispettru jinġabru flimkien u ma jitqassmux 
f’żewġ oqfsa ġuridiċi differenti (id-Direttiva ta’ Qafas u d-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-
Radju). 
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Emenda 34

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 c – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun armonizzata l-identifikazzjoni tal-
meded li d-drittijiet għall-użu tagħhom 
jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-
impriżi;

(a) ikunu identifikati l-meded li d-drittijiet 
għall-użu tagħhom jistgħu jkunu ttrasferiti 
jew mikrija bejn l-impriżi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-proċeduri ta’ armonizzazzjoni jkopru l-identifikazzjoni attwali tal-meded tal-
frekwenzi tar-radju u mhux biss il-proċedura li għandha tiġi segwita għal dan il-għan.  

Emenda 35

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 c – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) toħloq eċċezzjoni għall-prinċipju tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz, kif 
ukoll tarmonizza l-ambitu u n-natura ta’ 
kwalunkwe eċċezzjoni għal dawn il-
prinċipji skond l-Artikolu 9(3) u (4) għajr 
dawk immirati biex jiżguraw il-
promozzjoni tad-diversità kulturali u 
lingwistika u l-pluraliżmu tal-midja.

tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe deċiżjoni orizzontali dwar eċċezzjonijiet oħrajn għal dawn il-prinċipji tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz għandha tkun suġġetta għal emenda leġiżlattiva.
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Emenda 36

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jikkompletawha, għandhom 
ikunu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza 
assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-
proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 22(4). Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
Awtorità skond l-Artikolu 10 tar-
Regolament Nru […/KE].

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jikkompletawha, għandhom 
ikunu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 22(3). Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-punti (-a) sa (c) ta’ 
dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista’ tkun 
megħjuna mill-RSPC.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-RSPC għandu jkun il-Kumitat kompetenti li jipprovdi konsulenza lill-Kummissjoni dwar 
kwistjonijiet relatati ma’ l-armonizzazzjoni ta’ l-ispettru. Il-proċedura ta’ urġenza m’hijiex 
ġustifikata għall-adozzjoni ta’ dan it-tip ta’ miżuri.

Emenda 37

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 – punt b 
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw l-
armonizzazzjoni fl-għoti tan-numri fil-
Komunità meta din tippromwovi t-tħaddim 
tas-suq intern jew tappoġġja l-iżvilupp ta’ 
servizzi pan-Ewropej. Il-Kummissjoni 

L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw l-
armonizzazzjoni fl-għoti tan-numri fil-
Komunità meta din tippromwovi t-tħaddim 
tas-suq intern jew tappoġġja l-iżvilupp ta’ 
servizzi pan-Ewropej. Il-Kummissjoni 
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tista’ tieħu miżuri ta’ implimentazzjoni 
tekniċi li jkunu xierqa dwar din il-materja, 
li jistgħu jinkludu li jkunu stabbiliti l-
prinċipji ta’ tariffi għal numri speċifiċi 
jew serje ta’ numri. Il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni jistgħu jagħtu lill-
Awtorità responsabbiltajiet speċifiċi fl-
applikazzjoni ta’ dawk il-miżuri.

tista’ tieħu miżuri ta’ implimentazzjoni 
tekniċi li jkunu xierqa dwar din il-materja. 
Il-miżuri ta’ implimentazzjoni jistgħu 
jagħtu lill-Awtorità responsabbiltajiet 
speċifiċi fl-applikazzjoni ta’ dawk il-
miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ prinċipji għat-tariffi għandu jaqa' taħt il-prinċipju tas-sussidjarjetà.  

Emenda 38

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 – punt b 
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jikkompletawha, għandhom 
ikunu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza 
assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-
proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 22(4).’

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jikkompletawha, għandhom 
ikunu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 22(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ urġenza m’hijiex ġustifikata għall-adozzjoni ta’ dan it-tip ta’ miżuri.
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Emenda 39

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 12 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ko-lokazzjoni u l-użu komuni tal-
faċilitajiet għall-proveddituri tan-netwerks 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi

Il-ko-lokazzjoni u l-użu komuni tal-
komponenti tan-netwerk u tal-faċilitajiet 
assoċjati għall-provedituri tan-netwerks 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kelma “faċilità” m’hijiex definita fil-qafas; hija definita l-frażi “faċilità assoċjata” biss. L-
użu komuni tal-faċilitajiet assoċjati huwa wkoll kwistjoni importanti għall-iffaċilitar ta’ l-
iżvilupp tan-netwerks terrestri f’żoni b’popolazzjoni inqas densa. Sabiex ikun stimulat l-
iżvilupp tan-netwerks tal-fibra ottika, huwa neċessarju li jkun impost l-użu komuni kemm ta’ 
infrastruttura tal-fibra ottika mhux fl-użu (‘dark fibre’), kif ukoll ta’ faċilitajiet assoċjati, bħal 
tubi eżistenti jew tubi ġodda li jkunu għad iridu jiġu installati.  

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-impriża li tipprovdi n-netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika jkollha d-
dritt skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali li 
tinstalla l-faċilitajiet fuq, minn fuq jew taħt 
proprjetà pubblika jew privata, jew tkun 
tista’ tieħu vantaġġ mill-proċedura għall-
esproprjazzjoni jew użu ta’ proprjetà, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu jimponu l-użu 
komuni ta’ dawn il-faċilitajiet jew din il-
proprjetà, inklużi d-dħul fil-bini, l-arbli, l-
antenni, it-tubi, it-toqob ta’ l-ispezzjonar u 

1. Meta l-impriża li tipprovdi n-netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika jkollha d-
dritt skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali li 
tinstalla l-faċilitajiet fuq, minn fuq jew taħt 
proprjetà pubblika jew privata, jew tkun 
tista’ tieħu vantaġġ mill-proċedura għall-
esproprjazzjoni jew użu ta’ proprjetà, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu jimponu l-użu 
komuni ta’ dawn il-faċilitajiet jew din il-
proprjetà, inklużi d-dħul fil-bini, is-sistema 
tal-wajers, l-arbli, l-istrutturi għoljin ta’ 
appoġġ, l-antenni, it-tubi, it-toqob ta’ l-
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l-kaxxi tat-triq. ispezzjonar u l-kaxxi tat-triq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu komuni jista’ jiġi impost fuq is-sistema tal-wajers ġewwa u barra l-bini. Il-frażi 
“postijiet fil-għoli” għandha tiżdied mal-lista ta’ faċilitajiet assoċjati li fuqhom jista’ jiġi 
impost l-użu komuni (ngħidu aħna l-Eiffel Tower jew torrijiet ta’ l-ilma).

Emenda 41

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 42

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 13 a – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li jkunu 
disponibbli għall-pubbliku jinnotifikaw lill-
awtorità regolatorja nazzjonali b’kull ksur 
tas-sigurtà jew ta’ l-integrità li kellu impatt 
sinifikanti fuq it-tħaddim tan-netwerks u 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni jew is-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika li jkunu 
disponibbli għall-pubbliku jinnotifikaw lill-
awtorità regolatorja kompetenti b’kull ksur 
tas-sigurtà jew ta’ l-integrità li kellu impatt 
sinifikanti fuq it-tħaddim tan-netwerks u 
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tas-servizzi. tas-servizzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-soltu, l-awtorità regolatorja tat-telekomunikazzjoni ma tkunx responsabbli mis-sigurtà tan-
netwerk.

Emenda 43

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 13 a – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkun xieraq, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata għandha tinforma 
lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fi 
Stati Membri oħra u lill-Awtorità. Meta 
jkun fl-interess pubbliku li l-ksur ikun 
żvelat, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
tista’ tinforma lill-pubbliku.

Meta jkun xieraq, l-awtorità regolatorja 
kompetenti konċernata għandha tinforma 
lill-awtoritajiet regolatorji kompetenti fl-
Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. 
Meta jkun fl-interess pubbliku li l-ksur 
ikun żvelat, l-awtorità regolatorja 
kompetenti tista’ tinforma lill-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-soltu, l-awtorità regolatorja tat-telekomunikazzjoni ma tkunx responsabbli mis-sigurtà tan-
netwerk. Il-Kummissjoni għandha tiġi notifikata u mhux il-BERT.

Emenda 44

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 13 a – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull tliet xhur, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tippreżenta rapport fil-
qosor lill-Kummissjoni dwar in-notifiki li 

Kull sitt xhur, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tippreżenta rapport fil-
qosor lill-Kummissjoni dwar in-notifiki li 
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tirċievi u l-azzjoni li tkun ittieħdet skond 
dan il-paragrafu.

tirċievi u l-azzjoni li tkun ittieħdet skond 
dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sottomissjoni ta’ rapporti kull tliet xhur tidher eċċessiva.

Emenda 45

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 13 a – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni, wara li tagħti l-ikbar 
kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-Awtorità 
maħruġa skond l-Artikolu 4(3)(b) tar-
Regolament […./KE], tista’ tadotta l-
miżuri ta’ implimentazzjoni tekniċi li jkunu 
xierqa bil-għan li jkunu armonizzati l-
miżuri msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3, 
inklużi l-miżuri li jiddefinixxu ċ-
ċirkostanzi, il-format u l-proċeduri li 
japplikaw għar-rekwiżiti tan-notifika.

4. Il-Kummissjoni tista’ tinkoraġġixxi t-
tixrid u l-iskambju ta’ l-aħjar prattiki fost 
l-impriżi u l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti u tadotta l-miżuri ta’ 
implimentazzjoni tekniċi li jkunu xierqa 
bil-għan li jkunu armonizzati l-miżuri 
msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3, inklużi l-
miżuri li jiddefinixxu ċ-ċirkostanzi, il-
format u l-proċeduri li japplikaw għar-
rekwiżiti tan-notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni jista’ jkollha rwol pożittiv fil-koordinar u fl-approvar ta’ l-użu komuni ta’ l-
aħjar prattiki, mingħajr ma neċessarjament timponi miżuri li jorbtu. 

Emenda 46

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt b 
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 14 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-paragrafu (3) jitħassar. tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’kuntest ta’ konverġenza, ikun utli li ma jitħassarx il-paragrafu 3 dwar l-effett ta’ tferrigħ 
tas-saħħa ta’ impriża minn suq għal ieħor.

Emenda 47

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16 – punt d – subparagrafu 2
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni, maħsuba biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi tikkompletaha, għandha tkun 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). 
F'każijiet ta’ urġenza assoluta, il-
Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ 
urġenza msemmija fl-Artikolu 22(4).

Din id-Deċiżjoni, maħsuba biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi tikkompletaha, għandha tkun 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ urġenza m’hijiex ġustifikata għall-adozzjoni ta’ dan it-tip ta’ miżuri.

Emenda 48

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 16 – paragrafu 6 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fi żmien sentejn min-notifika
preċedenti ta’ abbozz ta’ miżura relatata 
ma’ dak is-suq;

(a) fi żmien tliet snin minn dħul fis-seħħ
preċedenti ta’ miżura relatata ma’ dak is-
suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ dewmien ta’ sentejn għar-reviżjoni ta’ deċiżjoni huwa strett wisq. Il-perjodu ta’ 
validità ta’ deċiżjoni għandu jkun ta’ tliet snin mid-dħul fis-seħħ tagħha fl-Istat Membru (u 
mhux mid-data tan-notifika).

Emenda 49

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Fil-paragrafu 1, fit-tieni sentenza, il-
kliem 'waqt li tagġixxi skond il-proċedura 
msemmija f'Artikolu 22(2)' jinbidel bil-
kliem 'tista' tieħu miżuri xierqa u'.

(a) Fil-paragrafu 1, fl-ewwel sentenza, il-
kliem ‘l-Artikolu 22(2)’ jinbidel bil-kliem 
‘l-Artikolu 22(3)’; fit-tieni sentenza, il-
kliem 'waqt li taġixxi skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 22(2)' jinbidel bil-
kliem 'tista' tieħu miżuri xierqa ta’ 
implimentazzjoni u'.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni m'għandhiex tiddeċiedi dwar jekk il-Parlament għandux ikollu setgħat ta’ 
skrutinju jew le. 

Emenda 50

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – punt c 
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 17 – paragrafu 6 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-miżuri ta’ implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 4 u 6, maħsuba 
biex elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jikkompletawha, għandhom 
ikunu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ urġenza 
assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-
proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 22(4).

'6a. Il-miżuri ta’ implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1, 4 u 6, maħsuba 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta’ din id-Direttiva billi jikkompletawha, 
għandhom ikunu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri kollha ta’ implimentazzjoni mniżżlin fl-Artikolu 17 għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju. Il-proċedura ta’ urġenza m’hijiex 
ġustifikata għall-adozzjoni ta’ dan it-tip ta’ miżuri.

Emenda 51

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għall-Artikolu 9 ta’ din id-
Direttiva u ta’ l-Artikoli 6 u 8 tad-
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-
Awtorizzazzjoni), meta l-Kummissjoni ssib 
li d-diverġenzi fl-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
kompiti regolatorji speċifikati fid-Direttivi 
Speċifiċi jistgħu joħolqu barriera għas-suq 
intern, il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni ta’ l-
Awtorità, jekk ikun hemm, toħroġ 
Rakkomandazzjoni jew Deċiżjoni dwar l-
applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet f’din id-Direttiva u fid-
Direttivi Speċifiċi sabiex ikomplu jintlaħqu 

1. Bla ħsara għall-Artikolu 9 ta’ din id-
Direttiva u ta’ l-Artikoli 6 u 8 tad-
Direttiva 2002/20/KE (Direttiva dwar l-
Awtorizzazzjoni), meta l-Kummissjoni ssib 
li d-diverġenzi fl-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
kompiti regolatorji speċifikati fid-Direttivi 
Speċifiċi jistgħu joħolqu barriera għas-suq 
intern, il-Kummissjoni tista’, wara li tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni tal-
BERT, jekk ikun hemm, toħroġ Deċiżjoni 
dwar l-applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet f’din id-Direttiva u fid-
Direttivi Speċifiċi sabiex ikomplu jintlaħqu 
l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 8.
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l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rakkomandazzjonijiet jippermettu lill-Kummissjoni li tibqa’ miexja ’l quddiem mingħajr l-
iskrutinju tal-Parlament Ewropew. Barra minn hekk, sabiex tkun ipprovduta ċ-ċertezza legali 
neċessarja, għandu jintuża strument li jorbot.

Emenda 52

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-Kummissjoni toħroġ 
Rakkomandazzjoni skond il-paragrafu 1, 
għandha taġixxi skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 22(2). 

tħassar

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħtu 
l-ikbar kunsiderazzjoni lil dawn ir-
Rakkomandazzjonijiet fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom. Meta l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tagħżel li ma 
ssegwix ir-Rakkomandazzjoni, hija 
għandha tinforma lill-Kummissjoni, waqt 
li tagħti r-raġuni għall-pożizzjoni tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun ipprovduta ċ-ċertezza legali neċessarja għall-miżuri regolatorji ta’ 
armonizzazzjoni, għandu jintuża strument li jorbot biss.



PE398.542v02-00 42/68 PR\720897MT.doc

MT

Emenda 53

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-Deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba biex temenda elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
tikkompletaha, għandha tkun adottata 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3). F'każijiet ta’ 
urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 22(4).

3. Id-Deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba biex temenda elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
tikkompletaha, għandha tkun adottata 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-proċedura ta’ urġenza m’hijiex ġustifikata għall-adozzjoni ta’ dan it-tip ta’ miżuri.

Emenda 54

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (a) L-implimentazzjoni konsistenti ta’ 
strateġija regolatorji, inkluż it-trattament 
ta’ servizzi ġodda;

(a) L-implimentazzjoni konsistenti ta’ 
strateġiji regolatorji, inkluż it-trattament 
regolatorju ta’ servizzi ġodda u tad-
definizzjoni tas-swieq subnazzjonali li 
jirriżultaw mill-kondizzjonijiet 
kompetittivi varji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħal fuq, l-idea hi li r-regolazzjoni tkun iffukata biss f’oqsma fejn hija meħtieġa.
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Emenda 55

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-kwistjonijiet tal-konsumaturi, inkluża
l-aċċessibbiltà għas-servizzi u t-tagħmir 
tal-komunikazzjoni elettronika mill-utenti 
finali b’diżabilità;

(c) Il-kwistjonijiet tal-konsumaturi li 
m’humiex inklużi fid-Direttiva 
2002/22/KE (id-Direttiva dwar is-Servizz 
Universali), b’mod partikolari l-
aċċessibbiltà għas-servizzi u t-tagħmir tal-
komunikazzjoni elettronika mill-utenti 
finali b’diżabilità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjonijiet tal-konsumaturi li m’humiex koperti mid-Direttiva dwar is-Servizz Universali 
biss għandhom ikunu regolati fuq il-bażi ta’ dan l-Artikolu.

Emenda 56

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Ir-rendikont regolatorju. (d) Ir-rendikont regolatorju, inkluż il-
kalkolu tar-riskju ta’ l-investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju kalkolu armonizzat tar-riskji ta’ l-investiment sabiex ikun evitat tagħwiġ 
regolatorju fir-rigward ta’ l-istabbiliment ta’ kondizzjonijiet regolati ta’ l-aċċess fost l-Istati 
Membri. 
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Emenda 57

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 24 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Fl-Artikolu 25, qiegħed jiddaħħal il-
paragrafu 2 li ġej:
'2. Il-Kummissjoni, bl-għajnuna tal-
BERT, għandha timmonitorja l-livell ta’ 
kompetizzjoni fi swieq regolati u tevalwa 
jekk dawn humiex kompetittivi b’mod 
effettiv u jekk huwiex xieraq li tanalizza 
mill-ġdid ir-Rakkomandazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 15(1).'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-lista tas-swieq rilevanti tinżamm aġġornata f’konformità ma’ evalwazzjonijiet 
regolari u li r-regolazzjoni tkun adattata għal-livell ta’ kompetizzjoni effettiva fis-suq.

Emenda 58

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 24 b (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 26 – inċiż 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24b) Fl-Artikolu 26, qiegħed jiddaħħal l-
inċiż il-ġdid 8a:
‘– Id-Deċiżjoni 676/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ 
Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-
politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea.’

Or. en



PR\720897MT.doc 45/68 PE398.542v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Revoka tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju u inklużjoni tad-dispożizzjonijiet tagħha fil-
Qafas bil-għan li jkunu approvati l-approċċ politiku integrat għall-miżuri ta’ armonizzazzjoni 
u t-trattament koerenti tagħhom. 

Emenda 59

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 26 a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Anness II a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Qiegħed jiddaħħal l-Anness il-ġdid 
II a:
‘Anness IIa
Proċedura sabiex ikunu żgurati 
kondizzjonijiet armonizzati ta’ l-ispettru
1. Għall-iżvilupp tal-miżuri ta’ 
implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 
9c, il-punti (-a) u (-aa), li jaqgħu taħt l-
isfera ta’ attività tas-CEPT, bħall-
armonizzazzjoni ta’ l-allokazzjoni tal-
frekwenzi tar-radju u tad-disponibiltà ta’ 
l-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
toħroġ mandati lis-CEPT, filwaqt li 
tistabbilixxi l-kompiti li għandhom jiġu 
esegwiti u l-kalendarju għalihom. Il-
Kummissjoni għandha taġixxi 
f’konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 22(2).
2. Fuq il-bażi tax-xogħol li jkun sar skond 
il-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi jekk ir-Rakkomandazzjonijiet 
tas-CEPT għandhomx jitqiegħdu fis-seħħ 
fil-Komunità u, jekk inhu hekk, dwar l-
iskadenza sabiex dawn jiġu implimentati 
mill-Istati Membri. Id-deċiżjonijiet 
għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Għall-fini 
ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni 
għandha taġixxi f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 22(3).
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3. Minkejja l-paragrafu 3, jekk il-
Kummissjoni jew kwalunkwe Stat 
Membru jqisu li x-xogħol li jkun qiegħed 
isir fuq il-bażi ta’ mandat maħruġ skond 
il-paragrafu 2 ma jkunx qiegħed javvanza 
b’mod sodisfaċenti, filwaqt li jqisu l-
kalendarju li jkun ġie stabbilit jew jekk ir-
Rakkomandazzjonijiet tas-CEPT ma 
jkunux aċċettabbli, il-Kummissjoni, 
filwaqt li taġixxi f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 22(3), 
tista’ tadotta miżuri sabiex tikseb l-
għanijiet tal-mandat. 
4. Il-miżuri msemmija fil-paragrafi 3 u 4, 
fejn xieraq, jistgħu jipprovdu li perjodi 
transitorji u/jew arranġamenti dwar l-użu 
komuni ta’ l-ispettru tar-radju fi Stat 
Membru għandhom jiġu approvati mill-
Kummissjoni, filwaqt li titqies is-
sitwazzjoni speċifika fl-Istat Membru, fuq 
il-bażi ta’ talba motivata mill-Istat 
Membru konċernat u dejjem jekk 
eċċezzjoni bħal din ma ddewwimx b’mod 
eċċessiv l-implimentazzjoni jew ma 
toħloqx differenzi mhux ġustifikati fis-
sitwazzjonijiet kompetittivi jew regolatorji 
bejn l-Istati Membri.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inżammet l-istess metodoloġija bħal dik stabbilita mid-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju 
sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet armonizzati ta’ l-ispettru.

Emenda 60

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 

(a) “aċċess” tfisser it-tqegħid għad-
dispożizzjoni ta’ faċilitajiet u/jew servizzi 
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lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew 
biex jitwasslu s-servizzi tas-soċjetà ta’ l-
informazzjoni jew biex jixxandru s-
servizzi b’kontenut. Tkopri, fost l-oħrajn: 
aċċess għal elementi tan-netwerk u 
faċilitajiet assoċjati, li jistgħu jinvolvu l-
konnessjoni ta’ tagħmir b'mezzi fissi jew 
mhix fiss (dan jinkludi partikolarment l-
aċċess għal-linja lokali u għal faċilitajiet u 
s-servizzi meħtieġa għall-provvediment ta’ 
servizzi fuq il-linja lokali); aċċess għal 
infrastruttura fiżika, inklużi tubi, arbli u 
bini; aċċess għal sistemi ta' softwer 
rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ 
operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' 
numri jew għal sistemi li joffru 
funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal 
netwerks fissi u mobile, partikolarment 
għar-roaming; aċċess għal sistema ta’ 
aċċess kundizzjonali għal servizzi ta’ 
televiżjoni diġitali; u aċċess għal servizzi 
ta’ netwerks virtwali.

lil impriża oħra, taħt kundizzjonijiet 
iddefiniti, fuq bażi esklussiva jew mhux 
esklussiva, bl-iskop li jkunu pprovduti s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika. 
Tkopri, fost l-oħrajn: aċċess għal elementi 
tan-netwerk u faċilitajiet assoċjati, li 
jistgħu jinvolvu l-konnessjoni ta’ tagħmir 
b'mezzi fissi jew mhux fissi (dan jinkludi 
partikolarment l-aċċess għal-linja lokali u 
għal faċilitajiet u s-servizzi meħtieġa għall-
provvista ta’ servizzi fuq il-linja lokali); 
aċċess għal infrastruttura fiżika, inklużi 
tubi, arbli u bini; aċċess għal sistemi ta' 
softwer rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ 
operazzjonali; aċċess għat-traduzzjoni ta' 
numri jew għal sistemi li joffru 
funzjonalità ekwivalenti; aċċess għal 
netwerks fissi u mobile, partikolarment 
għar-roaming; aċċess għal sistema ta’ 
aċċess kundizzjonali għal servizzi ta’ 
televiżjoni diġitali; u aċċess għal servizzi 
ta’ netwerks virtwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-tħassir jipprevieni lir-Regolament milli jkopri kwistjonijiet ta’ kontenut, li jiftħu firxa 
ħafna ikbar ta’ litigazzjoni (diġà koperta mid-Direttivi dwar l-AVMS  u l-Kummerċ 
elettroniku).

Emenda 61

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 2 – punt 2 a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 5(1), l-ewwel 
subparagrafu qiegħed jiġi sostitwit b’dan 
li ġej:
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‘1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom, waqt li jaġixxu biex jilħqu l-
miri stipulati fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), iħeġġu 
u fejn xieraq jiżguraw, skond id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, 
aċċess u interkonnessjoni adegwati, u 
interoperabilità ta' servizzi, waqt li 
jeżerċitaw ir-responsabbiltà tagħhom 
b'mod li jippromwovi l-effiċjenza, il-
kompetizzjoni sostenibbli u l-iżvilupp ta’ 
l-infrastruttura, u jagħtu l-benefiċċju 
massimu lill-utenti finali.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-NRAs għandhom ikollhom fost l-għanijiet tagħhom il-promozzjoni ta’ kompetizzjoni 
bbażata fuq l-infrastruttura.

Emenda 62

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-obbligi u l-kundizzjonijiet imposti 
skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji, u għandhom ikunu 
implimentati skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas).

2. L-obbligi u l-kundizzjonijiet imposti 
skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji, u għandhom ikunu 
implimentati skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikoli 6, 7 u -7a tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inklużjoni tal-proċedura alternattiva għall-veto fuq ir-rimedji.
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Emenda 63

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fl-Artikolu 5, qiegħed jiddaħħal il-
paragrafu l-ġdid 2a:
‘2a. Huma u jevalwaw il-proporzjonalità 
tal-miżuri li għandhom jiġu imposti, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iqisu l-kondizzjonijiet varji 
relatati mal-kompetizzjoni u mal-
konsumaturi fiż-żoni ġeografiċi varji fl-
Istati Membri.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-segmentazzjoni ġeografika tista’ tintuża mhux biss biex tintreħa jew titneħħa r-
regolazzjoni, iżda wkoll sabiex ikun evalwat il-bilanċ tar-rimedji magħżulin mill-NRAs. 
Jeħtieġ li jitqiesu wkoll il-kondizzjonijiet differenti tal-konsumaturi meta jiġi evalwat jekk 
jistgħux jiġu definiti s-swieq subnazzjonali.  

Emenda 64

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 2 – punt 4
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fid-dawl ta’ l-iżviluppi teknoloġiċi u 
tas-suq, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
miżuri ta’ implimentazzjoni biex temenda 
l-Anness I. Dawn il-miżuri, maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din 
id-Direttiva, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja msemmija 
fl-Artikolu 14(3). F'każijiet ta’ urġenza 
assoluta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-

2. Fid-dawl ta’ l-iżviluppi teknoloġiċi u 
tas-suq, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
miżuri ta’ implimentazzjoni biex temenda 
l-Anness I. Dawn il-miżuri, maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din 
id-Direttiva, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja msemmija 
fl-Artikolu 14(3).
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proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 14(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ urġenza m’hijiex ġustifikata għall-adozzjoni ta’ dan it-tip ta’ miżuri.

Emenda 65

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 2 – punt 6 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu 2 qiegħed jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
‘2. Fejn operatur huwa identifikat bħala 
li jkollu saħħa tas-suq sinifikanti f'suq 
speċifiku bħala riżultat ta' l-analiżi tas-
suq imwettqa skond l-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas), l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom, kif xieraq,
jimponu l-obbligi stipulati fl-Artikoli 9 
sa 13 ta' din id-Direttiva f’konformità 
mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu -7a 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas).’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inklużjoni tal-proċedura alternattiva għall-veto fuq ir-rimedji.
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Emenda 66

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 2 – punt 7
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-emendi 
meħtieġa għall-Anness II sabiex tadattah 
għall-iżviluppi teknoloġiċi u fis-suq. Il-
miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, 
għandhom ikunu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(3). F'każijiet ta’ 
urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-
Artikolu 14(4). Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
Awtorità.

5. Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-emendi 
meħtieġa għall-Anness II sabiex tadattah 
għall-iżviluppi teknoloġiċi u fis-suq. Il-
miżuri, maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, 
għandhom ikunu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(3). Fl-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista’ tkun 
megħjuna mill-BERT.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ urġenza m’hijiex ġustifikata għall-adozzjoni ta’ dan it-tip ta’ miżuri.

Emenda 67

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fil-paragrafu 2, il-punt (a) qiegħed 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
‘(a) il-vijabilità teknika u ekonomika ta' 
l-użu jew l-istallazzjoni ta' faċilitajiet 
kompetituri, fid-dawl tar-rata ta' l-
iżvilupp tas-suq u tal-benefiċċji għall-
konsumaturi, waqt li jittieħed kont tan-
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natura u t-tip ta' interkonnessjoni u 
aċċess involuti, inkluża l-vijabilità ta’ 
għażliet oħrajn ta’ aċċess li jmorru kontra 
l-kurrent;’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-kompetizzjoni ta’ l-infrastruttura, billi hi għan primarju ta’ dan ir-Regolament, 
tiġi evalwata fid-dawl tal-benefiċċju li jittieħed mill-konsumaturi wkoll.  Il-kompetizzjoni 
kemm jista’ jkun għandha tiġi promossa fil-katina ta’attivitajiet li għandhom l-għan li jżidu l-
valur.

Emenda 68

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt bb ġdid
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Fil-paragrafu 2, il-punt (c) qiegħed 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
‘(c) l-investiment inizjali mill-
proprjetarju tal-faċilità, waqt li wieħed 
iżomm f'moħħu l-vijabilità teknika u 
ekonomika tal-qsim ta’ dan l-investiment 
ma’ operaturi oħrajn li jfittxu jiksbu 
aċċess u r-riskji involuti meta jsir dak l-
investiment, inkluż il-qsim xieraq tiegħu 
bejn l-operaturi li jibbenefikaw mill-
aċċess għal dawn il-faċilitajiet il-ġodda;’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissemma b’mod espliċitu l-ħtieġa li tkun evalwata l-possibiltà ta’ qsim ta’ investimenti bejn 
operaturi għall-iżvilupp ta’ infrastrutturi ġodda u, meta dan ma jkunx possibbli, il-qsim tar-
riskji ta’ l-investiment minn dawk li jużaw l-infrastruttura.
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Emenda 69

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt bc (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) Fil-paragrafu 2, il-punt (d) qiegħed 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
‘(d) il-ħtieġa li tiġi salvagwardata l-
kompetizzjoni, b’mod partikolari l-
kompetizzjoni ta’ l-infrastruttura, 
f'terminu fuq medda ta' żmien fit-tul;’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompetizzjoni ta’ l-infrastruttura hija mezz effettiv sabiex tkun salvagwardata l-
kompetizzjoni fil-futur imbiegħed.

Emenda 70

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8a (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Artikolu 13(1) qiegħed jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
‘1. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
tista’, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 8, timponi obbligi li jirrelataw 
ma’ l-irkupru ta' l-ispejjeż u l-kontrolli 
tal-prezzijiet, inklużi obbligi għall-
orjentazzjoni tal-prezzijiet għall-ispejjeż 
u obbligi li jikkonċernaw sistemi ta' 
kontabilità ta' l-ispejjeż, għall-forniment 
ta' tipi speċifiċi ta' interkonnessjoni 
u/jew aċċess, f'sitwazzjonijiet fejn analiżi 
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tas-suq tindika li n-nuqqas ta' 
kompetizzjoni effettiva jfisser li l-
operatur konċernat jista’ jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, 
jew jikkumpressa l-prezzijiet, għad-
detriment ta' l-utenti finali. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu kont ta' l-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu 
rata raġonevoli ta' qligħ fuq il-kapital 
adegwat investit, waqt li jittieħed kont 
tar-riskji involuti u l-qsim xieraq 
tagħhom bejn il-partijiet kollha li 
jibbenefikaw mill-aċċess jew mill-
interkonnessjoni.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissemma b’mod espliċitu l-ħtieġa li tkun evalwata l-possibiltà ta’ qsim ta’ investimenti bejn 
operaturi għall-iżvilupp ta’ infrastrutturi ġodda u, meta dan ma jkunx possibbli, il-qsim tar-
riskji ta’ l-investiment minn dawk li jużaw l-infrastruttura.

Emenda 71

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10 – punt b 
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 5a(1), (2), (4) u (6), u l-
Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
wara li tingħata kunsiderazzjoni lid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ urġenza m’hijiex ġustifikata għall-adozzjoni tal-miżuri proposti fid-Direttiva 
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dwar l-Aċċess.

Emenda 72

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri m’għandhomx jagħmlu 
l-użu tal-frekwenzi tar-radju soġġett 
għall-għoti tad-drittijiet individwali għall-
użu iżda għandhom jinkludu l-
kundizzjonijiet għall-użu ta’ dawn il-
frekwenzi tar-radju fl-awtorizzazzjoni 
ġenerali, sakemm ma jkunx iġġustifikat li
jingħataw id-drittijiet individwali sabiex:

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw 
l-użu ta’ frekwenzi tar-radju taħt 
awtorizzazzjoni ġenerali. L-Istati Membri 
jistgħu jagħtu drittijiet individwali sabiex:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm awtorizzazzjonijiet ġenerali jistgħu jkunu soluzzjoni vijabbli għall-futur imbiegħed 
meta tiżviluppa t-teknoloġija, l-għoti ta’ liċenzji individwali għandu jibqa’ l-proċedura 
normali għall-assenjazzjoni ta’ l-ispettru. 

Emenda 73

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jintlaħqu għanijiet oħra ta’ interess 
ġenerali.

(b) jintlaħqu għanijiet oħra ta’ interess 
ġenerali definiti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
u konsistenti mal-liġi Komunitarja.

Or. en



PE398.542v02-00 56/68 PR\720897MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li wieħed jikkjarifika l-fatt kif inhuma definiti dawn l-għanijiet ta’ interess 
ġenerali.

Emenda 74

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘(aa) ikun żgurat l-użu effiċjenti ta’ l-
ispettru; jew’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li jsir l-aħjar użu minn din ir-riżorsa skarsa għandu jkun ukoll prinċipju ġenerali għall-
assenjazzjoni ta’ l-ispettru. 

Emenda 75

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) tinżamm konformità ma’ restrizzjoni 
skond l-Artikolu 6a;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-assenjazzjoni ta’ l-ispettru tar-radju għandha tikkonforma mar-restrizzjonijiet imposti mill-
miżuri ta’ armonizzazzjoni adottati skond l-Artikolu 6a.
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Emenda 76

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi 
ddefiniti bil-quddiem mill-Istati Membri 
għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil provvedituri ta' 
servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-
radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu 
għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi 
Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu 
għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri 
oġġettivi, trasparenti, proporzjonali u mhux 
diskriminatorji, u, fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Il-proċeduri 
għandhom ukoll ikunu miftuħa, għajr
għal każijiet fejn l-għoti tad-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju lil provveduturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni jista’ jintwera li huwa essenzjali 
biex jissodisfa obbligu partikolari li l-Istat 
Membru jkun iddefinixxa minn qabel bħala 
meħtieġ biex jinkiseb interess ġenerali 
skond il-liġi Komunitarja.

Mingħajr ħsara għal kriterji speċifiċi u l-
proċeduri adottati mill-Istati Membri 
għall-għoti ta’ drittijiet għall-użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil provedituri ta' 
servizzi ta' kontenut għax-xandir fuq ir-
radju jew it-televiżjoni bil-għan li jintlaħqu 
għanijiet ta’ interess ġenerali skond il-liġi 
Komunitarja, tali drittijiet ta’ użu 
għandhom jingħataw permezz ta’ proċeduri 
miftuħa, oġġettivi, trasparenti, 
proporzjonali u mhux diskriminatorji, u, 
fil-każ tal-frekwenzi tar-radju, skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas). 
Il-proċeduri, b’eċċezzjoni, jistgħu ma 
jkunux miftuħa f’każijiet fejn l-għoti tad-
drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju lil provedituri ta’ 
servizzi ta’ kontenut għax-xandir fuq ir-
radju jew it-televiżjoni jista’ jintwera li 
huwa essenzjali biex jissodisfa obbligu 
partikolari li l-Istat Membru jkun 
iddefinixxa minn qabel bħala meħtieġ biex 
jinkiseb interess ġenerali skond il-liġi 
Komunitarja.

Or. en
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Emenda 77

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali
għandhom jiżguraw li l-frekwenzi tar-radju 
jintużaw b’mod effiċjenti u effettiv skond 
l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas). Huma għandhom 
jiżguraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax 
imgħawġa mill-ebda trasferiment jew 
akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri xierqa, 
per eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew jisforzaw 
il-bejgħ tad-dritt għall-użu tal-frekwenzi 
tar-radju.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
frekwenzi tar-radju jintużaw b’mod 
effiċjenti u effettiv skond l-Artikoli 8 u 9
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta’ 
Qafas). L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-kompetizzjoni ma tisfax 
imgħawġa mill-ebda trasferiment jew 
akkumulazzjoni ta’ drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju. Għal dan il-għan, 
huma jistgħu jieħdu miżuri xierqa, per 
eżempju jnaqqsu, jirtiraw jew jisforzaw il-
bejgħ tad-dritt għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux l-NRAs kollha għandhom kompetenzi fil-qasam ta’ l-ispettru. Għandu jissemma l-
Artikolu 8 minħabba li jistabbilixxi l-għanijiet politiċi tal-qafas. 

Emenda 78

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tarmonizza proċeduri għall-għoti ta’ 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew ta’ 
drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju jew tan-numri;

tħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali huwa għan għall-futur imbiegħed. Ebda miżura ta’ 
armonizzazzjoni m’għandha titqies f’dan l-istadju. 

Emenda 79

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tipprovdi biex ikunu emendati jew 
irtirati l-awtorizzazzjonijiet jew id-drittijiet 
għall-użu u l-proċeduri relatati mal-punt 
(d);

tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali huwa għan għall-futur imbiegħed. Ebda miżura ta’ 
armonizzazzjoni m’għandha titqies f’dan l-istadju.

Emenda 80

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tistipula proċeduri għall-għażla ta’ l-
impriżi li l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandha tagħtihom id-drittijiet 
individwali għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju jew tan-numri, fejn xieraq skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6b.

tħassar

Or. en



PE398.542v02-00 60/68 PR\720897MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri ta’ l-għażla fl-UE għall-ħruġ tad-drittijiet għandhom ikunu suġġetti għal 
proposti leġiżlattivi speċifiċi u mhux għall-Komitoloġija.

Emenda 81

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6 a (ġdid) – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri elenkati fil-punti (a) sa (d) u (f), 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billu
jikkompletawha, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14a (3). F'każijiet 
ta’ urġenza assoluta, il-Kummissjoni tista’ 
tuża’ l-proċedura ta’ urġenza msemmija 
fl-Artikolu 14a (4).

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jikkompletawha, għandhom 
ikunu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14a (3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri kollha ta’ implimentazzjoni mniżżlin fl-Artikolu 6a (armonizzazzjoni) għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju. Il-proċedura ta’ urġenza 
m’hijiex ġustifikata għall-adozzjoni ta’ dan it-tip ta’ miżuri. 

Emenda 82

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b tħassar
Il-proċedura komuni ta' l-għażla għall-
ħruġ ta' drittijiet
1. Il-miżura teknika ta’ implimentazzjoni 
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msemmija fil-paragrafu 6a(1)(f) tista’ 
tipprovdi biex l-Awtorità tagħmel proposti 
għall-għażla ta’ impriża jew impriżi li 
jistgħu jinħarġulhom drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju jew 
numri, skond l-Artikolu 12 tar-
Regolament [..]. 
F’dawn il-każijiet, il-miżura għandha 
tispeċifika l-perjodu li fih l-Awtorità 
għandha tlesti s-selezzjoni, kif ukoll il-
proċedura, ir-regoli u l-kundizzjonijiet li 
japplikaw għall-għażla, u d-dettalji ta’ 
kull ħlas u tariffa li jridu jkunu imposti 
fuq id-detenturi tad-drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju u/jew tan-numri, 
sabiex ikun żgurat l-aqwa użu tal-
frekwenzi tar-radju jew tar-riżorsi ta’ l-
għoti tan-numri. Il-proċedura ta’ l-għażla 
għandha tkun miftuħa, trasparenti, 
oġġettiva u mhux diskriminatorja.
2. Wara li tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni 
lill-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-miżura 
biex tagħżel l-impriża jew l-impriżi li lilha 
jew lilhom hija għandha toħroġ id-
drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju 
jew tan-numri. Il-miżura għandha 
tispeċifika ż-żmien li fih dawn id-drittijiet 
għall-użu għandhom jinħarġu mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Meta 
tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha 
taġixxi skond il-proċedura msemmina fl-
Artikolu 14a(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri ta’ l-għażla fl-UE għall-ħruġ tad-drittijiet għandhom ikunu suġġetti għal 
proposti leġiżlattivi speċifiċi u mhux għall-Komitoloġija.
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Emenda 83

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 3 – punt 7
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Artikolu 8 jitħassar. tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-funzjoni u l-mod kif inhu miktub dan l-Artikolu huma sodisfaċenti.

Emenda 84

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 3 – punt 8 – punt d 
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafi 2, 3 u 5, meta l-awtorità rilevanti 
jkollha l-evidenza ta’ ksur tal-
kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni 
ġenerali jew tad-drittijiet għall-użu, jew ta’ 
l-obbligi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 
6(2) li jkun jirrappreżenta theddida 
immedjata u serja għall-protezzjoni 
pubblika, is-sigurtà pubblika u s-saħħa 
pubblika jew li jkun se joħloq problemi 
ekonomiċi u operattivi serji għal oħrajn li 
jipprovdu jew jużaw in-netwerks u s-
servizzi tal- komunikazzjoni elettronika, 
hija tista’ tieħu miżuri temporanji urġenti 
biex tirrimedja s-sitwazzjoni qabel ma tasal 
għad-deċiżjoni finali. L-impriża konċernata 
għandha wara dan tingħata opportunita 
raġonevoli biex tiddikjara l-fehmiet tagħha 
u tipproponi r-rimedji. Fejn xieraq, l-
awtorità rilevanti għandha tikkonferma l-

6. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafi 2, 3 u 5, meta l-awtorità rilevanti 
jkollha l-evidenza ta’ ksur tal-
kundizzjonijiet ta’ l-awtorizzazzjoni 
ġenerali jew tad-drittijiet għall-użu, jew ta’ 
l-obbligi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 
6(2) li jkun jirrappreżenta theddida 
immedjata u serja għall-protezzjoni 
pubblika, is-sigurtà pubblika u s-saħħa 
pubblika jew li jkun se joħloq problemi 
ekonomiċi u operattivi serji għal oħrajn li 
jipprovdu jew jużaw in-netwerks u s-
servizzi tal- komunikazzjoni elettronika 
jew għal oħrajn li jużaw l-ispettru tar-
radju, hija tista’ tieħu miżuri temporanji 
urġenti biex tirrimedja s-sitwazzjoni qabel 
ma tasal għad-deċiżjoni finali. L-impriża 
konċernata għandha wara dan tingħata 
opportunità raġonevoli biex tiddikjara l-
fehmiet tagħha u tipproponi r-rimedji. Fejn 
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miżuri temporanji, li għandhom ikunu 
validi għall-massimu ta’ tliet xhur.

xieraq, l-awtorità rilevanti għandha 
tikkonferma l-miżuri temporanji, li 
għandhom ikunu validi għall-massimu ta’ 
tliet xhur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżuri interim, f’każ ta’ problema bħal din, għandhom jipproteġu lill-utenti kollha ta’ l-
ispettru.

Emenda 85

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Artikolu 3 – punt 11
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 14 a (ġdid) – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 5a(1), (2), (4) u (6) u l-Artikolu 7 
tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li tkun 
ingħatat kunsiderazzjoni lid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tip ta' miżuri ta’ Komitoloġija adottati f’konformità mad-Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni 
ma jiġġustifikax l-użu tal-proċedura ta’ urġenza.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. RIFORMA TA’ L-ISPETTRU
L-ispettru,  bħal riżorsi naturali oħrajn (ix-xemx, l-ilma, l-arja), huwa benefiċċju pubbliku; il-
mekkaniżmi tas-suq, filwaqt li jikkostitwixxu għodod effettivi għat-tnissil ta’ l-aqwa valur 
ekonomiku (privat u pubbliku), waħidhom m’humiex kapaċi jaqdu l-interess ġenerali u  
jipprovdu benefiċċji pubbliċi indispensabbli għall-ksib ta’ soċjetà ta’ informazzjoni għal 
kulħadd. Għaldaqstant, huwa meħtieġ approċċ konġunt tal-politika u tas-suq. 

1.1 Ilqugħ ta’ l-għanijiet ta’ flessibiltà (in-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija, in-
negozjar, eċċ.) u ta’ armonizzazzjoni 
Huma meħtieġa koordinazzjoni aħjar u iktar flessibiltà jekk irridu niksbu sfruttament 
effiċjenti ta’ din ir-riżorsa skarsa. Madankollu, għandu jinstab bilanċ xieraq bejn il-flessibiltà 
u l-livell ta’ armonizzazzjoni li huwa meħtieġ ukoll sabiex jiżdied il-valur miżjud tas-suq 
intern ta’ l-ispettru (jiġifieri l-iffissar ta’ meded speċifiċi ta’ l-ispettru għal servizzi u 
teknoloġiji speċifiċi bħall-GSM, il-UMTS, l-MCA u l-MSS).

L-iżvilupp ta’ ‘aġenda ta’ armonizzazzjoni’ assoluta (approċċ sħiħ ta’ kmand u ta’ kontroll) 
m’huwiex kompatibbli ma’ sistema 'idealistika’ ta’ newtralità (approċċ sħiħ tas-suq). Din hija 
r-raġuni l-għaliex hija preferuta sistema mħallta għall-immaniġġjar ta’ l-ispettru, ibbażata fuq 
ġabra bilanċjata ta’ għażliet (l-ambitu ta’ l-armonizzazzjoni vs. in-newtralità tas-servizz, l-
istandardizzazzjoni vs. in-newtralità tat-teknoloġija, il-modi ta’ assenjazzjoni ta’ l-ispettru). 

Hija preferuta u tidher realistika riforma gradwali, iktar milli waħda rivoluzzjonarja, ta’ l-
ispettru: 

 Kemm in-nuqqas ta’ interferenza kif ukoll il-kompatibiltà mar-Regolamenti ta’ l-ITU 
dwar ir-radju għandhom ikunu kondizzjoni stabbilita minn qabel għar-riformi li jiġu 
introdotti;

 L-ambitu u n-natura tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija għandhom ikunu 
konsistenti mad-definizzjonijiet ta’ l-ITU;

 In-newtralità tat-teknoloġija għandha tkun segwita f’konformità ma’ regoli ċari dwar l-
obbligi ta’ l-interoperabiltà u jistgħu jkunu imposti standards fir-rigward ta’ dawn il-
kondizzjonijiet;

 In-newtralità tas-servizz għandha tinftiehem bħala li tkopri s-servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettronika biss, fi ħdan it-tabelli nazzjonali rispettivi tagħhom ta’ l-
allokazzjoni tal-frekwenzi u r-Regolamenti ta’ l-ITU;

 In-negozjar ta’ l-ispettru għandu jkun volontarju u kompatibbli ma’ l-użu primarju tal-
medda rilevanti tal-frekwenzi tar-radju;

 L-awtorizzazzjonijiet ġenerali għandhom jibqgħu prinċipju maniġġabbli u jistgħu jiġu 
żviluppati jekk ikun hemm talba għalihom, għalkemm huwa minnu li l-biċċa l-kbira ta’ 
l-awtorizzazzjonijiet għandhom x’jaqsmu ma’ drittijiet individwali ta’ l-użu;

 L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu l-effiċjenza ta’ l-ispettru, u għaldaqstant 
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jimponu t-tnaqqis, l-irtirar jew il-bejgħ ta’ frekwenzi tar-radju f’każ ta’ użu ineffiċjenti;
 Parti ikbar mill-ispettru għandha tiġi armonizzata fi spettru eżenti mil-liċenzji fuq bażi 

ta’ nuqqas ta’ interferenza.

1.2 L-irwol imsaħħaħ ta’ koordinazzjoni tal-Kummissjoni 
L-ispettru m’għandu ebda limitu. Użu effettiv ta’ l-ispettru fl-Istati Membri jesiġi 
koordinazzjoni ta’ l-UE iktar b’saħħitha, b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-iżvilupp ta’ 
servizzi pan-Ewropej u n-negozjar ta’ ftehimiet internazzjonali.

Filwaqt li l-immaniġġjar ta’ l-ispettru jaqa’ taħt kompetenza nazzjonali, approċċ ta’ l-UE biss 
jiżgura li l-interessi ta’ l-UE jkunu jistgħu jiġu difiżi b’mod effettiv mad-dinja kollha. Bħal 
fil-każ tal-politika kummerċjali, il-Komunità għandha tingħata s-setgħa li tagħmel negozjati 
internazzjonali bbażati fuq mandati ċari mogħtija mill-ko-leġiżlaturi ta’ l-UE.

1.3 Id-Dividend Diġitali
Il-kwistjoni tad-dividend diġitali tesiġi tweġiba politika immedjata; ma nistgħux nistennew sa 
mad-Direttivi ta’ riforma jidħlu fis-seħħ.  Il-prinċipju ewlieni ta’ gwida għall-allokazzjoni ta’ 
l-ispettru li tnissel mill-bidla diġitali għandu jkun il-valur soċjali, kulturali u ekonomiku 
(servizz pubbliku aħjar, sistema mingħajr wajers għat-trasmissjoni ta’ dejta b’veloċità għolja 
(wireless broadband) lil żoni mhux moqdija sew, l-iżvilupp u l-impjiegi, eċċ.) u mhux biss id-
dħul pubbliku li kulma jmur qiegħed jiżdied.  Huwa neċessarju approċċ koordinat ta’ l-UE 
sabiex:

 Ikun żgurat li l-Istati Membri jagħmlu analiżi tal-benefiċċju li jittieħed meta mqabbel 
mal-flus li jintefqu sabiex jiddeterminaw l-allokazzjoni xierqa ta’ l-ispettru;

 Tkun żviluppata metodoloġija komuni għall-analiżi tal-benefiċċju li jittieħed meta 
mqabbel mal-flus li jintefqu;

 Ikunu identifikati meded ta' frekwenzi tar-radju li jistgħu jkunu armonizzati għall-fini 
ta’ servizzi definiti sew pan-Ewropej jew interoperabbli fuq livell ta’ l-UE jew għall-
promozzjoni ta’ użu effiċjenti u benefiċċju soċjali;

 Tkun proposta, jekk tkun xierqa, leġiżlazzjoni li torbot għall-armonizzazzjoni ta’ dawn 
is-servizzi.

2. TITJIB TA’ IMPLIMENTAZZJONI EFFETTIVA U KONSISTENTI
L-implimentazzjoni konsistenti tal-qafas tat-telekomunikazzjoni hija deċiżiva għall-ksib ta’ 
suq intern tal-komunikazzjonijiet elettroniċi li jiffunzjona sew u ta’ ekonomija kompetittiva 
tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni għall-benefiċċju tal-komsumaturi u ta' l-impriżi.
Il-bilanċ kurrenti tas-setgħa bejn il-Kummissjoni (‘gwardjan’ tad-definizzjoni tas-swieq u tal-
ħatra sinifikanti tas-setgħa tas-swieq) u l-NRAs (responsabbli mill-implimentazzjoni fuq livell 
lokali) ħadem sew mhux ħażin.  Madankollu, hemm lok għal titjib tal-konsistenza kemm fir-
rigward ta’ deċiżjonijiet nazzjonali b’impatt fuq is-suq intern kif ukoll fir-rigward ta’ l-
applikazzjoni ta’ rimedji.
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2.1 L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali
Applikazzjoni konsistenti tesiġi, l-ewwel u qabel kollox, awtoritajiet regolatorji nazzjonali
(NRAs) indipendenti u mgħammra kif xieraq.  Ir-rapporteur tilqa’ d-dispożizzjonijiet dwar l-
indipendenza proposti mill-Kummissjoni u tenfasizza li dawn m’għandhomx ikunu inklużi 
fin-negozjati Interistituzzjonali.

Qafas regolatorju effettiv jesiġi wkoll l-eżistenza ta’ korpi speċjalizzati ta’ l-appell u ta’ 
mekkaniżmi effettivi ta’ l-appell (jiġifieri limiti taż-żmien raġonevoli għat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet) sabiex ikun prevenut li jsir abbuż mill-proċeduri ta’ l-appell. Korpi ta’ l-appell 
għandhom ikunu intitolati wkoll li jikkonsultaw lill-BERT jekk il-każ ikollu impatt fuq is-suq 
intern.

2.2 Implimentazzjoni konsistenti permezz ta’ ko-regolazzjoni effettiva
L-iktar mezz xieraq sabiex ikunu żgurati konsistenza u effikaċja f’sistema li fiha l-kompetenzi 
huma mqassmin huwa l-ko-regolazzjoni. B’approċċ kooperattiv u kollaborattiv bħal dan biss 
bejn il-Kummissjoni u l-NRAs jistgħu jinkisbu riżultati mingħajr ma jinbidel il-bilanċ 
istituzzjonali delikat tas-setgħat jew mingħajr ma jiddgħajfu l-elementi ta’ sussidjarjetà tar-
Regolament. Il-Kummissjoni għandu jkollha iktar rwol ta’ arbitru u ta’ entità li tiffaċilita milli 
rwol ta’ mħallef jew ta’ entità li tawtorizza. 
Dan l-irwol il-ġdid ta’ ko-regolazzjoni iktar milli jdgħajjef għandu jikkompleta d-dritt ta’ 
inizjattiva tal-Kummissjoni li tmexxi l-aġenda ta’ ko-regolazzjoni, li tipproponi lill-ko-
leġiżlaturi leġiżlazzjoni li torbot sabiex tindirizza problemi ta’ konsistenza.

2.2.1 Rimedji
Proċedura ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim, milli mekkaniżmu ta’ veto, għandha titqiegħed fis-seħħ 
sabiex tinvolvi b’mod attiv lill-partijiet kollha konċernati, lill-Kummissjoni, lill-NRAs 
individwali, lill-BERT u lill-partijiet interessati fit-tfittxija għal soluzzjonijiet kostruttivi li 
jirrigwardaw l-impożizzjoni ta’ rimedji.
Ir-rapporteur tippreżenta fl-Emenda 17 proċedura alternattiva għall-applikazzjoni konsistenti 
ta’ rimedji. Il-proċedura hija bbażata fuq il-prinċipju li f’każ biss li l-Kummissjoni u l-BERT 
(li jaġixxu b’maġġoranza sempliċi) jaqblu li r-rimedju propost ma jkunx xieraq, il-
Kummissjoni tkun tista’ toħroġ deċiżjoni motivata li titlob lill-NRA konċernata sabiex 
temenda l-abbozz tal-miżura. Is-separazzjoni funzjonali, minħabba n-natura estensiva tagħha, 
hija suġġetta għal trattament speċjali li fih il-Kummissjoni u l-BERT iridu jaqblu li din tkun l-
uniku rimedju effettiv sabiex l-NRA konċernata tkun tista' timponiha.

3. TRANSIZZJONI LEJN KOMPETIZZJONI SĦIĦA
Filwaqt li tiġi aċċettata n-natura transitorja tar-regolazzjoni ex-ante, għandu jkun segwit 
approċċ gradwali li jneħħi r-regolazzjoni f’każ biss li s-swieq isiru kompetittivi b’mod 
effettiv.    F’dan ir-rigward, l-introduzzjoni ta’ klawsola kwalifikata ta’ reviżjoni (li titlob lill-
Kummissjoni sabiex timmonitorja b’mod kontinwu l-livell ta’ kompetizzjoni ta’ swieq 
regolati u sabiex tagħmel għadd ta’ analiżi mill-ġdid minn żmien għal ieħor) tista’ tkun 
approċċ xieraq.  

Barra minn hekk, għandha tingħata attenzjoni lill-fatt li jiġu evalwati l-implikazzjonijiet fuq 
il-kompetizzjoni ta’ teknoloġiji ġodda ta’ aċċess (netwerks tal-fibra ottika), li jista’ jitlob għal 
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għodod metodoloġiċi u regolatorji adatti sabiex ikun żgurat li tinżamm il-kompetizzjoni 
f’dawn is-swieq il-ġodda u li, fl-istess ħin, ikunu pprovduti inċentivi xierqa għat-tħaddim ta’ 
dawn in-netwerks il-ġodda.  Għaldaqstant, il-Kummissjoni hija mħeġġa li tqis b’mod xieraq 
id-dibattitu politiku dwar ir-regolazzjoni ta' dawn in-netwerks il-ġodda ta’ aċċess u li tadotta 
kwalunkwe rakkomandazzjoni b’rabta ma’ din il-kwistjoni f’konformità sħiħa miegħu. 

3.1 Swieq subnazzjonali
Sabiex titneħħa r-regolazzjoni fejn din m’għadhiex meħtieġa, huwa meħtieġ approċċ iktar 
sottili għall-analiżi tas-suq, inklużi tas-swieq subnazzjonali. L-obbligi regolatorji jistgħu 
jitneħħew f’żoni ġeografiċi fejn il-kompetizzjoni hija meqjusa li qabdet sew u, għall-
kuntrarju, jiddaħħlu mill-ġdid jew jissaħħu mill-ġdid f’żoni mhux kompetittivi ta’ swieq li 
huma meqjusa kompetittivi fuq livell nazzjonali. Dan jista’ jnaqqas ir-riskju ta’ operaturi 
dominanti li jipprovdu sussidji b’mod reċiproku bejn reġjuni mhux kompetittivi u oħrajn 
kompetittivi. L-NRAs għandhom jindirizzaw din il-possibiltà fl-analiżi tagħhom tas-swieq. 

4. NETWERKS TAL-ĠENERAZZJONI LI JMISS
Il-fatt kif nittrattaw l-aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss, flimkien ma’ l-ispettru, huma l-iktar 
żewġ kwistjonijiet politiċi importanti fis-settur tat-telekomunikazzjoni llum il-ġurnata.  Il-fatt 
li dawn jitqiesu fid-Direttivi, jipprovdi għal viżjoni kompleta tas-settur, filwaqt li jkun 
iffavorit l-investiment koerenti.
In-netwerks tal-fibra ottika joffru kapaċijiet ħafna iktar ogħla minn teknoloġiji oħrajn tat-
telekomunikazzjonijiet u tat-trasport. Din ir-realtà teknoloġika ġdida titlob għal analiżi mill-
ġdid u għal adattament tar-Regolament kurrenti dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi li 
għandu l-għan triplu li jippromwovi l-investiment (kemm minn entitajiet stabbiliti kif ukoll 
minn oħrajn li għadhom kif ġew stabbiliti), li jiżgura l-kompetizzjoni u l-għażla tal-
konsumaturi, u li jadotta t-tħaddim tiegħu ta’ malajr ’il bogħod kemm jista’ jkun fit-territorju 
kollu (u mhux biss f’żoni popolati ħafna).  

Filwaqt li huwa rikonoxxut il-fatt li hija preferuta kompetizzjoni infrastrutturali sħiħa 
(netwerks ta’ aċċess paralleli, b’kapaċità għolja u magħmulin mill-fibra ottika) u, 
għaldaqstant, din għandha tiġi segwita bħala għan primarju, arranġament bħal dan 
probabilment ma jkunx fattibbli jew ekonomiku fil-pajjiżi kollha jew fiż-żoni ġeografiċi 
kollha fil-pajjiżi differenti, kif diġà juri l-livell kurrenti ta’ tħaddim ta’ netwerks kompetittivi. 
Fejn dan ma jkunx fattibbli, ikun meħtieġ approċċ miftuħ ta' netwerk li jiffavorixxi 
investimenti komuni u, jekk ikun neċessarju, jordna aċċess mhux diskriminatorju.  Meta l-
investiment komuni ma jkunx fattibbli, ir-Regolament għandu jiżgura li r-riskju ta’ l-
investiment jintrefa’ b’mod xieraq mill-operaturi kollha li jkollhom aċċess għalih.
Fi ftit kliem, ir-regolaturi għandhom ikollhom għad-dispożizzjoni tagħhom għodod effettivi 
sabiex ikunu jistgħu jiksbu l-kompetizzjoni, l-investiment u l-benefiċċji għall-konsumaturi. 
Dan jista’ jinvolvi, jiddependi mil-livell ta’ kompetizzjoni f’żona, il-fatt li l-użu komuni tas-
sistema tal-wajers ġewwa bini jsir mandatarju, li l-aċċess għal infrastruttura passiva (bħall-
aċċess għal tubi, arbli u d-dritt għal mogħdija minn ġol-proprjetà ta’ ħaddieħor u s-sistema tal-
wajers ta’ ġewwa) u għal faċilitajiet għat-trasmissjoni ta’ dejta lejn punt ċentrali (backhaul 
facilities) isir mandatarju, il-promozzjoni ta’ investimenti komuni u l-ġbir ta’ talbiet varji 
f’ordni waħda kbira jew l-estensjoni tar-rekwiżiti tas-separazzjoni tas-sjieda sabiex jinkludu 
dawn in-netwerks il-ġodda.
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