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Symbols for procedures

* Consultation procedure
majority of the votes cast

**I Cooperation procedure (first reading)
majority of the votes cast

**II Cooperation procedure (second reading)
majority of the votes cast, to approve the common  position
majority of Parliament’s component Members, to reject or amend 
the common position

*** Assent procedure
majority of Parliament’s component Members except  in cases 
covered by Articles 105, 107, 161 and 300 of the EC Treaty and 
Article 7 of the EU Treaty

***I Codecision procedure (first reading)
majority of the votes cast

***II Codecision procedure (second reading)
majority of the votes cast, to approve the common position
majority of Parliament’s component Members, to reject or amend 
the common position

III. Codecision procedure (third reading)
majority of the votes cast, to approve the joint text

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the 
Commission.)

Amendments to a legislative text

In amendments by Parliament, amended text is highlighted in bold italics. In 
the case of amending acts, passages in an existing provision that the 
Commission has left unchanged, but that Parliament wishes to amend, are 
highlighted in bold. Any deletions that Parliament wishes to make in 
passages of this kind are indicated thus: [...]. Highlighting in normal italics is 
an indication for the relevant departments showing parts of the legislative 
text for which a correction is proposed, to assist preparation of the final text 
(for instance, obvious errors or omissions in a given language version).
Suggested corrections of this kind are subject to the agreement of the 
departments concerned.
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fi [...] 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' 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
(16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

(Proċedura ta’ kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (16496/1/2008 – C6 0066/2009),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari1 dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2007)0697),

– wara li kkunsidra l-proposta emendata għall-proposta tal-Kummissjoni 
(COM(2008)0724),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2009),

1. Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

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

Emenda 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 2a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(2a) Saret reviżjoni tad-Direttiva 
89/552/KEE tat-3 ta' Ottubru 1989 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 

                                               
1  Testi Adottati, P6_TA(2008)0449.
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imniżżlin fil-liġi, fir-regolament jew fl-
azzjoni amministrattiva fl-Istat Membru 
dwar il-fornitura ta' servizzi medjatiċi 
awdjoviżivi (Direttiva dwar is-Servizzi tal-
Medja Awdjoviżivi)1, fl-2007 bil-ħsieb li 
jiġu żgurati kondizzjonijiet ottimali ta' 
kompetittività u ċertezza legali għat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-industriji 
u s-servizzi medjatiċi fl-Unjoni Ewropea, 
kif ukoll ir-rispett għad-diversità kulturali 
u lingwistika. F'dan il-kuntest, qafas
regolatorju ġust u ekwilibrat għan-
networks u s-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi għandu 
jikkostitwixxi  pilastru essenzjali tas-settur 
awdjoviżiv Ewropew.
_________________

ĠU L 298, 17.10.1989, p. 23.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 1 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).

Emenda 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(3) Għaldaqstant, il-qafas regolatorju ta’ l-
UE għan-networks u s-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jiġi 
riformat, bil-għan li jiġi kompletat is-suq 
intern għall-komunikazzzjoni elettronika 
billi jissaħħaħ il-mekkaniżmu Komunitarju 
għar-regolamentazzjoni ta’ l-operaturi li 
għandhom saħħa sinifikanti fi swieq 
ewlenin. Dan hu kkumplementat bit-
twaqqif tar-Regolament (KE) Nru .../2009 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta.... 
li jwaqqaf il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej 

(3) Għaldaqstant, il-qafas regolatorju ta’ l-
UE għan-networks u s-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jiġi 
riformat, bil-għan li jiġi kompletat is-suq 
intern għall-komunikazzzjoni elettronika 
billi jissaħħaħ il-mekkaniżmu Komunitarju 
għar-regolamentazzjoni ta’ l-operaturi li 
għandhom saħħa sinifikanti fi swieq 
ewlenin. Dan hu kkumplementat bit-
twaqqif tar-Regolament (KE) Nru .../2009 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta.... 
li jwaqqaf il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej 
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tat-Telekomunikazzjoni (BERT)]. Ir-
riforma tinkludi wkoll d-definizzjoni ta’ 
strateġija għall-ġestjoni effiċjenti u 
koordinata ta’ spettru, bil-għan li jinkiseb 
Spazju Uniku Ewropew ta’ l-Informazzjoni 
u jissaħħu d-dispożizzjonijiet għal utenti 
b'diżabbiltà, u b'hekk tinħoloq soċjetà ta’ l-
informazzjoni li tkun inklussiva.

tat-Telekomunikazzjoni (BERT)]. Ir-
riforma tinkludi wkoll d-definizzjoni ta’ 
strateġija għall-ġestjoni effiċjenti u 
kkoordinata ta’ spettru, bil-għan li jinkiseb 
Spazju Uniku Ewropew ta’ l-Informazzjoni 
u jissaħħu d-dispożizzjonijiet għal utenti 
b'diżabbiltà, u b'hekk tinħoloq soċjetà ta’ l-
informazzjoni li tkun inklussiva.

Din l-Emenda tgħodd għat-test kollu tad-
Direttiva li temenda.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-AM tirristora l-pożizzjoni adottat mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 3a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(3a) Objettiv primarju tal-qafas 
regolatorju tal-UE għan-networks u s-
servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
huwa l-ħolqien ta' ekosistema sostenibbli 
għall-komunikazzjonijiet elettroniċi 
bbażata fuq il-fornitura u d-domanda, tal-
ewwel permezz ta' infrastruttura u swieq 
tas-servizzi effettivi u kompetittivi u tat-
tieni permezz tal-iżviluppi fis-soċjetà tal-
informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 3 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).
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Emenda 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(4) L-għan huwa li progressivament 
jitnaqqsu r-regoli speċifiċi ex-ante tas-
settur hekk kif tiżviluppa l-kompetizzjoni 
fis-suq u, finalment, li l-komunikazzjoni 
elettronika tkun regolata biss mill-liġi dwar 
il-kompetizzjoni. Meta wieħed iqis li s-
swieq għal komunikazzjoni elettronika 
wrew dinamiċi kompetittivi qawwija fis-
snin riċenti, huwa essenzjali li obbligi 
regolatorji ex-ante għandhom jiġu imposti 
biss fejn m'hemm l-ebda kompetizzjoni 
effettiva u sostenibbli. 

(4) L-għan huwa li progressivament 
jitnaqqsu r-regoli speċifiċi ex-ante tas-
settur hekk kif tiżviluppa l-kompetizzjoni 
fis-suq u, finalment, li l-komunikazzjoni 
elettronika tkun regolata biss mill-liġi dwar 
il-kompetizzjoni. Meta wieħed iqis li s-
swieq għal komunikazzjoni elettronika 
wrew dinamiċi kompetittivi qawwija fis-
snin riċenti, huwa essenzjali li obbligi 
regolatorji ex-ante għandhom jiġu imposti 
biss fejn m'hemm l-ebda kompetizzjoni 
effettiva u sostenibbli. Il-ħtieġa tal-
kontinwazzjoni tar-regolament ex ante 
għandha tiġi eżaminata mill-ġdid mhux 
aktar tard minn tliet snin mid-data tat-
traspożizzjoni ta’ din id-direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 4, l-aħħar sentenza adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' 
Settembru 2008, T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).

Emenda 5

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 5

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat approċċ proporzjonat 
u adattat għal kondizzjonijiet ta' 
kompetizzjoni varji, awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jiddefinixxu swieq fuq 
bażi sub-nazzjonali u ineħħu obbligi 
regolatorji fi swieq u/jew żoni ġeografiċi 
fejn hemm kompetizzjoni infrastrutturali 

(5) Sabiex jiġi żgurat approċċ 
proporzjonat u adattat għal 
kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni varji, 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
jiddefinixxu swieq fuq bażi sub-nazzjonali 
u ineħħu obbligi regolatorji fi swieq u/jew 
żoni ġeografiċi fejn hemm kompetizzjoni 
infrastrutturali effettiva. Din għandha 
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effettiva. tapplika wkoll fejn iz-zoni ġeografiċi ma 
humiex definiti bħala swieq separati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 5 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).

Emenda 6

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 6

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(6) Kwistjoni ewlenija fis-snin li ġejjin 
sabiex jintlaħqu l-miri tal-Aġenda ta' 
Lisbona se tkun li jiġu provduti l-
kondizzjonijiet xierqa għal investimenti 
effiċjenti f'networks ġodda ta' veloċità 
qawwija li jappoġġaw innovazzjoni 
f'servizzi tal-internet b'kontenut rikk u 
jsaħħu l-kompetittività internazzjonali tal-
Unjoni Ewropea. Tali networks għandhom 
potenzjal enormi biex iwasslu benefiċċji lil 
konsumaturi u negozji fl-Unjoni Ewropea. 
Huwa għalhekk vitali li jiġi mkattar 
investiment sostenibbli fl-iżvilupp ta' dawn 
in-networks ġodda, waqt li tiġi 
salvagwardjata l-kompetizzjoni u mkabbra 
l-għażla tal-konsumatur permezz ta' 
prevedibbiltà u konsistenza regolatorja.

(6) Sabiex jintlaħqu l-miri tal-Agenda ta’ 
Liżbona jeħtieġ li jingħataw l-inċentivi 
xierqa għall-investiment f’networks ġodda 
b’veloċità għolja li jappoġġjaw l-
innovazzjoni f’servizzi tal-Internet  
mimlija kontenut u li tissaħħaħ il-
kompetittività internazzjonali tal-Unjoni 
Ewropea. Tali networks għandhom 
potenzjal enormi biex iwasslu l-benefiċċji 
lill-konsumaturi u n-negozji fl-Unjoni 
Ewropea. Huwa għalhekk vitali li jiġi 
mkattar investiment sostenibbli fl-iżvilupp 
ta' dawn in-networks ġodda, waqt li tiġi 
salvagwardjata l-kompetizzjoni u mkabbra
l-għażla tal-konsumatur permezz ta' 
prevedibbiltà u konsistenza regolatorja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 6 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).
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Emenda 7

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 6a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(6a) Fil-Komunikazzjoni ta' l-20 ta' 
Marzu 2006 jisimha "Biex Innaqqsu l-
Firda fil-Broadband", il-Kummissjoni 
rrikonoxxiet li hemm distakk territorjali 
fl-Ewropa rigward l-aċċess għas-servizzi 
broadband b'veloċità qawwija. Minkejja ż-
żieda ġenerali fil-konnettività tal-
broadband, l-aċċess f'diversi reġjuni
huwa limitat minħabba l-ispejjeż għoljin 
ikkawżati mid-densità baxxa tal-
popolazzjonijiet u mill-bgħid. Ħafna 
drabi, l-inċentivi kummerċjali sabiex isir 
investiment fl-użu tal-broadband jirriżulta 
li ma jkunux suffiċjenti. Madankollu, l-
innovazzjoni teknoloġika tnaqqas l-
ispejjeż tat-tixrid. Sabiex ikun żgurat l-
investiment f'teknoloġiji ġodda f'reġjuni 
sottożviluppati, ir-regolamentazzjoni tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi trid tkun 
konsistenti ma' politiki oħra li jittieħdu, 
bħal ma huma l-politika dwar l-għajnuna 
mill-istat, il-politika ta' koeżjoni jew 
għanijiet ta' politika industrijali usa'.
_______________

ĠU C 151, 26.6.2006, p. 15.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 7 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).
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Emenda 8

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 6b (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(6b) L-investiment fl-R&D huwa ta’ 
importanza vitali għall-iżvilupp ta’ 
networks tal-fibre optics tal-ġenerazzjoni 
li jmiss u sabiex jinkiseb aċċess flessibbli 
u effiċjenti għar-radju, li jtejjeb il-
kompetizzjoni fl-applikazzjonijiet u s-
servizzi innovattivi għall-benefiċċju tal-
konsumaturi. L-isfida hija li tiġi 
pprovduta l-ġenerazzjoni li jmiss ta’ 
network ubikwita u konverġenti u 
infrastrutturi ta’ servizzi għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi, għat-
teknoloġija tal-informazzjoni u għall-
mezzi ta’ komunikazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 8 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).

Emenda 9

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 6c (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(6c) Il-politika pubblika għandu jkollha 
rwol biex tikkumplementa il-funzjoni 
effettiva tas-swieq tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tindirizza kemm in-naħa 
tal-provvista kif ukoll in-naħa tad-
domanda sabiex tistimula ċ-ċirku virtwuż 
fejn l-iżvilupp ta’ kontenut u ta’ servizzi 
aħjar isegwi mill-użu tal-infrastruttura, u 
viċi-versa. L-intervent pubbliku għandu 
jkun proporzjonat, la għandu jgħawweġ 
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il-kompetizzjoni u lanqas jimpedixxi l-
investiment privat, u għandu jkabbar l-
inċentivi għall-investiment u jbaxxi x-
xkiel għad-dħul. F’dan ir-rigward, l-
awtoritajiet pubbliċi jistgħu jappoġġjaw it-
tnedija ta’ infrastruttura ta’ kapaċità 
għolja u ta’ garanzija għall-futur. 
Permezz ta’ dan, l-appoġġ pubbliku 
għandu jkun attribwit permezz ta’ 
proċeduri miftuħin, trasparenti u 
kompetittivi, m’għandux jiffavorixxi minn 
qabel xi teknoloġija partikolari u għandu 
jipprovdi aċċess għall-infrastruttura fuq 
bażi mhux diskriminatorja. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 9 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).

Emenda 10

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 6d (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(6d) L-opinjonijiet tal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-partijiet involuti 
fl-industrija għandhom jiġu kkunsidrati 
mill-Kummissjoni meta tadotta miżuri 
skont din id-Direttiva permezz tal-użu ta’ 
konsultazzjoni effettiva biex tiżgura t-
trasparenza u l-proporzjonalità. Il-
Kummissjoni għandha toħroġ dokumenti 
ta' konsultazzjoni dettaljati, li jispjegaw l-
azzjonijiet differenti li qed jiġu 
kkunsidrati, u dawk li għandhom sehem 
fil-qasam u li huma interessati għandhom 
jingħataw żmien raġonevoli għar-
reazzjoni tagħhom. Wara l-konsultazzjoni, 
wara li tkun ikkunsidrat il-kummenti, il-
Kummissjoni għandha tagħti raġunijiet 
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għad-deċiżjoni li tkun ittieħdet fi stqarrija 
li għandha tinkludi deskrizzjoni ta’ kif 
ġew ikkunsidrati dawk l-opinjonijiet ta’ 
min wieġeb.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 11 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).

Emenda 11

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 6e (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(6e) L-attivitajiet tal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u tal-Kummissjoni 
Ewropea fi ħdan il-qafas għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi 
jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ politiki 
pubbliċi usa’ fl-oqsma tal-kultura, tal-
impjiegi, tal-ambjent, tal-koeżjoni soċjali, 
tal-iżvilupp reġjonali u tal-ippjanar tal-
ibliet u tal-pajjiżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 13 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).
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Emenda 12

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 11a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(11a) Huwa essenzjali li l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-BERT ikollhom 
il-kompetenzi u l-għarfien meħtieġa 
sabiex ikunu jistgħu jibnu suq intern 
kompetittiv fl-UE fis-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi filwaqt li fl-
istess ħin ikuu mifhuma d-differenzi 
nazzjonali u reġjonali u filwaqt li jkun 
hemm konformità mal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-pożizzjoni adottat mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 13

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 13

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(13) Il-konsultazzjoni nazzjonali stipulata 
fl-Artikolu 6 tad-Direttiva Qafas għandha 
ssir qabel il-konsultazzjoni Komunitarja 
stipulata fl-Artikolu 7 ta’ l-istess Direttiva, 
sabiex il-fehmiet tal-partijiet interessati 
jiġu riflessi fil-konsultazzjoni Komunitarja. 
B'hekk tiġi evitata wkoll il-ħtieġa għal 
konsultazzjoni Komunitarja sussegwenti 
fil-każ ta’ tibdiliet għal miżura ppjanata 
minħabba l-konsultazzjoni nazzjonali.

(13) Il-konsultazzjoni nazzjonali stipulata 
fl-Artikolu 6 tad-Direttiva Qafas għandha 
ssir qabel il-konsultazzjoni Komunitarja 
stipulata fl-Artikolu 7 u -7a tal-istess 
Direttiva, sabiex il-fehmiet tal-partijiet 
interessati jiġu riflessi fil-konsultazzjoni 
Komunitarja. B'hekk tiġi evitata wkoll il-
ħtieġa għal konsultazzjoni Komunitarja 
sussegwenti fil-każ ta’ tibdiliet għal miżura 
ppjanata minħabba l-konsultazzjoni 
nazzjonali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-pożizzjoni adottat mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 14

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 19

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(19) Il-frekwenzi tar-radju għandhom 
jitqiesu bħala riżors pubbliku skars ta’ 
valur importanti kemm pubbliku kif ukoll 
fis-suq. Huwa fl-interess pubbliku li l-
ġestjoni ta’ tali spettru tar-radju tkun 
effiċjenti u effettiva kemm jista’ jkun mill-
perspettiva ekonomika, soċjali u ambjentali 
b'kont meħud tal-għanijiet tad-diversità 
kulturali u tal-pluraliżmu tal-media u li l-
ostakli għall-użu effiċjenti tagħha 
jitneħħew b’mod progressiv.

(16) Il-frekwenzi tar-radju għandhom 
jitqiesu bħala riżors pubbliku skars ta’ 
valur importanti kemm pubbliku kif ukoll 
fis-suq. Huwa fl-interess pubbliku li l-
ġestjoni tal-ispettru tkun effiċjenti u 
effettiva kemm jista' jkun mill-perspettiva 
ekonomika, soċjali u ambjentali, u li jiġi 
kkunsidrat ir-rwol importanti tal-ispettru 
tar-radju għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, l-għanijiet tad-diversità 
kulturali u tal-pluraliżmu tal-midja, u l-
koeżjoni soċjali u territorjali. L-ostakli 
għall-użu effiċjenti tagħha għandhom 
għalhekk jitneħħew b'mod progressiv."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 15

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 19a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(19a) L-attivitajiet dwar il-politika dwar l-
ispettru tar-radju fil-Komunità Ewropea 
għandhom ikunu bla ħsara għall-miżuri 
meħuda fil-livell tal-Komunità jew 
nazzjonali, f'konformità mal-liġi tal-
Komunità, biex jiġu segwiti l-għanijiet ta' 
interess ġenerali, b'mod partikolari li 
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jirrelataw mal-politika tal-kontenut tar-
regolament u dik awdjoviżiva u tal-midja, 
mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva1999/5/KE u mad-dritt tal-Istati 
Membri li jorganizzaw u jużaw l-ispettru 
tar-radju tagħhom għall-ordni pubbliku, 
is-sigurtà pubblika u d-difiża.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-AM tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).

Emenda 16

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 19b (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(19b) Sabiex jikkontribwixxi biex jiġu 
ssodisfati l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 
8a tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Qafas), fl-2010 għandu jsir summit dwar 
l-ispettru mmexxi mill-Istati Membri, li 
jinkludi lill-Parlament Ewropew, il-
Kummissjoni u l-partijiet interessati 
kollha. Is-summit għandu b'mod 
partikolari jikkontribwixxu biex jiżgura 
konsistenza akbar fil-politiki ta' spettru 
tal-UE, billi jipprovdi gwida dwar is-
switchover mit-televiżjoni analoga għal 
dik diġitali terrestri, u teħles l-ispettru 
għal servizzi ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi ġodda ladarba s-switchover 
diġitali tkun seħħet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 18 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).
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Emenda 17

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 19c (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(19c) L-iswitchover mit-televiżjoni 
analoga għad-diġitali terrestri għandha, 
bħala riżultat tal-effiċjenza superjuri fit-
trażmissjoni tat-teknoloġija diġitali, 
tirrilaxxja ammont sinifikanti ta’ spettru 
fl-Unjoni Ewropea, l-hekk-imsejjaħ 
"dividend diġitali” L-Istati Membri 
għandhom jirrilaxxaw id-dividendi 
diġitali tagħhom kemm jista’ jkun malajr, 
sabiex iċ-ċittadini jibbenefikaw mit-
tnedija ta’ servizzi ġodda, innovattivi u 
kompetittivi. Għal dan l-għan l-ostakoli li 
jeżistu fuq livell nazzjonali għall-
allokazzjoni effiċjenti tad-dividend diġitali 
għandhom jitneħħew, u għandu jiġi 
segwit metodu aktar koerenti u integrat 
għall-allokazzjoni tad-dividend diġitali fil-
Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 19 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).

Emenda 18

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 22

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(22) Id-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni 
tal-ispettru ta' din id-Direttiva għandhom 
ikunu konsistenti mal-ħidma tal-
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
reġjonali li jittrattaw ma' ġestjoni tal-
ispettru tar-radju, bħall-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 

(22) Id-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni 
tal-ispettru ta' din id-Direttiva għandhom 
ikunu konsistenti mal-ħidma tal-
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
reġjonali li jittrattaw ma' ġestjoni tal-
ispettru tar-radju, bħall-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 
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(ITU) u l-Konferenza Ewropea ta' 
Amministrazzjonijiet Postali u ta' 
Telekomunikazzjoni (CEPT), sabiex tiġi 
żgurata l-ġestjoni u l-armonizzazzjoni 
effiċjenti tal-użu tal-ispettru madwar il-
Komunità u globalment.

(ITU) u l-Konferenza Ewropea ta' 
Amministrazzjonijiet Postali u ta' 
Telekomunikazzjoni (CEPT), sabiex tiġi 
żgurata l-ġestjoni u l-armonizzazzjoni 
effiċjenti tal-użu tal-ispettru madwar il-
Komunità u bejn l-Istati Membri u l-
membri l-oħrajn tal-ITU.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-AM tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).

Emenda 19

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 26

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(26) Il-flessibilità fil-ġestjoni ta’ l-ispettru 
u l-aċċess għall-ispettru għandhom 
jiżdiedu permezz ta’ awtorizzazzjonijiet 
newtrali fir-rigward tat-teknoloġija u s-
servizz, sabiex l-utenti ta’ l-ispettru jkunu 
jistgħu jagħżlu l-aqwa teknoloġiji u 
servizzi li jridu japplikaw f'medda tal-
frekwenzi disponibbli għal servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika kif identifikat 
fit-tabelli ta' allokazzjoni ta' frekwenzi 
nazzjonali u fir-Regolamenti tal-ITU 
dwar ir-Radju ("il-prinċipji tan-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizz"). Id-
determinazzjoni amministrattiva tat-
teknoloġiji u s-servizzi għandha tapplika 
meta l-għanijiet ta' interess ġenerali 
jkunu f'periklu u għandha tkun 
ġustifikata b’mod ċar u soġġetta għal 
reviżjoni perjodika.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-AM tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).
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Emenda 20

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 28

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(28) L-utenti ta’ l-ispettru għandu jkollhom 
il-libertà li jagħżlu s-servizzi li jixtiequ 
joffru permezz ta’ l-ispettru, soġġetti għal 
miżuri tranżitorji sabiex jleħħqu mad-
drittijiet li jkunu nkisbu minn qabel. 
Għandhom jkunu permessi eċċezzjonijiet 
għall-prinċipju tan-newtralità tas-servizz li 
jkunu jeħtieġu li jkun ipprovdut servizz 
speċifiku biex jintlaħqu għanijiet ta’ 
interess ġenerali definiti b’mod ċar, bħalma 
huma s-sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li 
titħeġġeġ il-koeżjoni soċjali, reġjunali jew 
territorjali, jew il-prevenzjoni ta’ l-użu 
ineffiċjenti ta’ l-ispettru. Dawk l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-media kif definiti mill-Istati 
Membri konformement mal-liġi 
Komunitarja. Għajr fejn hu meħtieġ għall-
ħarsien tas-sikurezza tal-ħajja jew sabiex 
jiġu sodisfatti l-għanijiet l-oħra ta' 
interess ġenerali, l-eċċezzjonijiet ma 
għandhomx iwasslu għal ċerti servizzi li 
jkollhom użu esklussiv, iżda għandhom 
jagħtuhom prijoritajiet sabiex, sa fejn hu 
possibbli, servizzi jew teknoloġiji oħra 
jikkoeżistu fl-istess medda.

(28) L-utenti ta’ l-ispettru għandu jkollhom 
il-libertà li jagħżlu s-servizzi li jixtiequ 
joffru permezz ta’ l-ispettru, soġġetti għal 
miżuri tranżitorji sabiex jleħħqu mad-
drittijiet li jkunu nkisbu minn qabel. 
Għandhom jkunu permessi eċċezzjonijiet 
għall-prinċipju tan-newtralità tas-servizz li 
jkunu jeħtieġu li jkun ipprovdut servizz 
speċifiku biex jintlaħqu għanijiet ta’ 
interess ġenerali definiti b’mod ċar, bħalma 
huma s-sikurezza tal-ħajja, il-ħtieġa li 
titħeġġeġ il-koeżjoni soċjali, reġjunali jew 
territorjali, jew il-prevenzjoni ta’ l-użu 
ineffiċjenti ta’ l-ispettru. Dawk l-għanijiet 
għandhom jinkludu wkoll il-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u lingwistika u l-
pluraliżmu fil-media kif definiti mill-Istati 
Membri konformement mal-liġi 
Komunitarja. Għajr fejn hu meħtieġ għall-
ħarsien tas-sikurezza tal-ħajja jew sabiex 
jiġu sodisfatti l-għanijiet l-oħra ta' interess 
ġenerali, l-eċċezzjonijiet ma għandhomx 
iwasslu għal ċerti servizzi li jkollhom użu 
esklussiv, iżda għandhom jagħtuhom 
prijoritajiet sabiex, sa fejn hu possibbli, 
servizzi jew teknoloġiji oħra jikkoeżistu fl-
istess medda.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-AM tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).
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Emenda 21

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 36

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(36) Il-komunikazzjoni sikura u affidabbli 
ta' l-informazzjoni fuq in-networks tal-
komunikazzjoni elettronika kulma jmur 
qed issir aktar kruċjali għall-ekonomija 
kollha u għas-soċjetà nnifisha. Il-
komplessità tas-sistema, il-ħsara teknika u 
l-iżball uman, l-aċċidenti jew l-attakki 
kollha jista' jkollhom konsegwenzi għall-
funzjonament u għad-disponibbiltà ta’ l-
infrastrutturi fiżiċi li jwasslu servizzi 
kruċjali għall-ġid taċ-ċittadini ta’ l-UE, 
inklużi s-servizzi elettroniċi tal-gvern. 
Għaldaqtsant, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jiżguraw li jinżammu 
l-integrità u s-sigurtà tan-networks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni. L-Aġenzija Ewropea 
għas-Sigurta' tan-Network u tal-
Informazzjoni (ENISA) għandha 
tikkontribwixxi għat-titjib tas-sigurtà tal-
komunikazzjoni elettronika billi, fost 
ħwejjeġ oħra, tipprovdi l-konsulenza u l-
għarfiern espert, kif ukoll billi 
tippromwovi l-iskambju ta’ l-aħjar prattika. 
Kemm l-ENISA kif ukoll l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandu jkollhom il-
mezzi meħtieġa biex iwettqu d-doveri 
tagħhom, inklużi s-setgħat li jiksbu
informazzjoni suffiċjenti sabiex ikunu 
jistgħu jivvalutaw il-livell ta’ sigurtà tan-
networks jew tas-servizzi kif ukoll data 
komprensiva u affidabbli dwar l-inċidenti 
ta’ sigurtà li jkunu saru u li kellhom impatt 
sinifikanti fuq l-operazzjoni tan-networks u 
tas-servizzi. Waqt li jżommu f’moħħhom li 
l-applikazzjoni b’suċċess ta’ sigurtà 
suffiċjenti mhix eżerċizzju ta’ darba biss 
iżda hija proċess kontinwu ta’ 
implimentazzjoni, eżami mill-ġdid u 
aġġornament, dawk li jipprovdu n-
networks u s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika għandhom ikunu obbligati li 

(36) Il-komunikazzjoni sikura u affidabbli 
ta' l-informazzjoni fuq in-networks tal-
komunikazzjoni elettronika kulma jmur 
qed issir aktar kruċjali għall-ekonomija 
kollha u għas-soċjetà nnifisha. Il-
komplessità tas-sistema, il-ħsara teknika u 
l-iżball uman, l-aċċidenti jew l-attakki 
kollha jista' jkollhom konsegwenzi għall-
funzjonament u għad-disponibbiltà ta’ l-
infrastrutturi fiżiċi li jwasslu servizzi 
kruċjali għall-ġid taċ-ċittadini ta’ l-UE, 
inklużi s-servizzi elettroniċi tal-gvern. 
Għaldaqtsant, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jiżguraw li jinżammu 
l-integrità u s-sigurtà tan-networks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni. L-Aġenzija Ewropea 
għas-Sigurta' tan-Network u tal-
Informazzjoni (ENISA) għandha 
tikkontribwixxi għat-titjib tas-sigurtà tal-
komunikazzjoni elettronika billi, fost 
ħwejjeġ oħra, tipprovdi l-konsulenza u l-
għarfiern espert, kif ukoll billi 
tippromwovi l-iskambju ta’ l-aħjar prattika. 
Kemm l-ENISA kif ukoll l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandu jkollhom il-
mezzi meħtieġa biex iwettqu d-doveri 
tagħhom, inklużi s-setgħat li jiksbu 
informazzjoni suffiċjenti sabiex ikunu 
jistgħu jivvalutaw il-livell ta’ sigurtà tan-
networks jew tas-servizzi kif ukoll data 
komprensiva u affidabbli dwar l-inċidenti 
ta’ sigurtà li jkunu saru u li kellhom impatt 
sinifikanti fuq l-operazzjoni tan-networks u 
tas-servizzi. Waqt li jżommu f’moħħhom li 
l-applikazzjoni b’suċċess ta’ sigurtà 
suffiċjenti mhix eżerċizzju ta’ darba biss 
iżda hija proċess kontinwu ta’ 
implimentazzjoni, eżami mill-ġdid u 
aġġornament, dawk li jipprovdu n-
networks u s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika għandhom ikunu obbligati li 
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jieħdu l-miżuri biex jipproteġu l-integrità u 
s-sigurtà tagħhom skond il-valutazzjoni 
tar-riskji b'kont meħud tat-teknoloġija l-
iktar moderna ta’ dawn il-miżuri.

jieħdu l-miżuri biex jipproteġu l-integrità u 
s-sigurtà tagħhom skond il-valutazzjoni 
tar-riskji b'kont meħud tat-teknoloġija l-
iktar moderna ta’ dawn il-miżuri. L-Istati 
Membri għandhom jippermettu li jkun 
hemm perijodu xieraq tal-konsultazzjoni 
pubblika qabel ma jadottaw miżuri 
speċifiċi biex jiżguraw li l-impriżi li 
jipprovdu n-networks għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi pubbliċi jew 
li jipprovdu s-servizzi ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli 
pubblikament, jieħdu l-miżuri tekniċi u 
organizzazzjonali neċessarji biex 
jimmaniġġjaw ir-riskju b'mod xieraq jew 
biex jiżguraw l-integrità tan-networks 
tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)) billi 
iċċaqlaq l-emenda għall-Artikolu 13a(2) fil-premessa korrispondenti.

Emenda 22

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 43

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(43) Kemm investiment effiċjenti kif ukoll 
kompetizzjoni għandhom ikunu mħeġġa 
flimkien, sabiex jiżdiedu it-tkabbir 
ekonomiku, l-innovazzjoni u l-għażla tal-
konsumatur.

(43) Kemm investiment effiċjenti kif ukoll 
kompetizzjoni għandhom ikunu mħeġġa 
flimkien, sabiex jiżdiedu it-tkabbir 
ekonomiku, l-innovazzjoni u l-għażla tal-
konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 62(2)(a)).
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Emenda 23

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 45

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(45) Jista' ma jkunx ekonomikament 
vijabbli għall-operaturi ġodda li 
jidduplikaw in-network tal-aċċess lokali 
kollu kemm hu jew parti minnu tal-
operatur li diġà jeżisti fi żmien raġonevoli. 
F'dan il-kuntest, l-impożizzjoni ta' aċċess 
disassoċjat għal-linji jew is-sub-linja 
lokali tal-operaturi li jgawdu saħħa 
sinifikanti fis-suq tista' tiffaċilita d-dħul 
fis-suq u żżid il-kompetizzjoni fis-swieq bl-
imnut ta' aċċess għal frekwenzi wiesgħa. 
F'ċirkostanzi fejn l-aċċess disassoċjat 
għal-linja jew is-sub-linja lokali mhijiex 
teknikament jew ekonomikament fattibbli, 
jistgħu japplikaw l-obbligi rilevanti għall-
forniment ta' aċċess mhux fiżiku jew 
virtwali għan-network li joffri 
funzjonalità ekwivalenti.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 24

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 46

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(46) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrati 

(46) L-iskop tas-separazzjoni funzjonali, li 
biha l-operatur li jkun integrat vertikalment 
jintalab jistabbilixxi entitajiet ta’ negozju li 
joperaw b’mod separat, huwa li tkun 
żgurata l-provvista ta’ prodotti għal-aċċess 
kompletament ekwivalenti lill-operaturi 
kollha li jieħdu servizz mingħandu, inklużi 
d-diviżjonijiet ta’ l-operatur stess integrati 
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vertikalment li jieħdu servizz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali għandha
l-kapaċità li ttejjeb il-kompetizzjoni 
f’diversi swieq rilevanti billi tnaqqas 
b’mod sinifikanti l-inċentiv għad-
diskriminzzjoni u billi tiffaċilita l-verifika 
u l-infurzar tal-konformità mal-obbligi 
kontra d-diskriminazzjoni. F’każijiet 
eċċezzjonali, is-separazzjoni funzjonali 
tista' tkun ġustifikata bħala rimedju fejn 
f'bosta mis-swieq konċernati jkun sar 
falliment persistenti biex titnaqqas kemm 
jista' jkun id-diskriminazzjoni, jew fejn 
ftit li xejn jkun hemm prospetti ta’ 
kompetizzjoni fl-infrastruttura f’perjodu 
ta’ żmien raġonevoli wara li wieħed ikun 
dar għal wieħed jew iktar rimedji li qabel 
kienu kkunsidrati xierqa. Madankollu, 
huwa importanti ħafna li wieħed jiżgura li 
l-impożizzjoni tagħha tippreżerva l-
inċentivi ta’ l-impriża kkonċernata biex 
tinvesti fin-network tagħha, u li ma 
twassal għall-ebda effett negattiv 
potenzjali fuq il-benessri tal-konsumatur. 
L-impożizzjoni tagħha titlob għal analiżi 
koordinata tas-swieq rilevanti differenti li 
jkunu relatati man-network għall-aċċess, 
skond il-proċedura ta’ l-analiżi tas-suq 
stabbilita fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
Qafas. Meta jagħmlu l-analiżi tas-suq u 
jfasslu d-dettalji ta’ dan ir-rimedju, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħtu attenzjoni partikolari 
lill-prodotti li jridu jkunu ġestit mill-
entitajiet tan-negozju li joperaw b’mod 
separat, waqt li jingħata każ tal-punt sa 
fejn tasal il-firxa tan-network u l-grad ta’ 
progress teknoloġiku, li jistgħu jaffettwaw 
is-sostitwibilità tas-servizzi fissi u tar-
radju. Sabiex ikunu evitati d-distorzjonijiet 
tal-kompetizzjoni fis-suq intern, il-proposti 
għas-separazzjoni funzjonali għandhom 
ikunu approvati minn qabel mill-
Kummissjoni. 

vertikalment li jieħdu servizz mingħandu 
stess. Is-separazzjoni funzjonali jista' 
jkollha l-kapaċità li ttejjeb il-
kompetizzjoni f’diversi swieq rilevanti billi 
tnaqqas b’mod sinifikanti l-inċentiv għad-
diskriminzzjoni u billi tiffaċilita l-verifika 
u l-infurzar tal-konformità mal-obbligi 
kontra d-diskriminazzjoni. Sabiex ikunu 
evitati d-distorzjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern, il-proposti għas-separazzjoni 
funzjonali għandhom ikunu approvati minn 
qabel mill-Kummissjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 31 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).

Emenda 25

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 50a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(50a) Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti proposta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għall-adozzjoni ta' 
dawk il-miżuri ta' armonizzazzjoni għall-
implimentazzjoni tal-politika ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi tal-
Komunità li jmorru oltre l-miżuri 
implimentattivi tekniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 34 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).

Emenda 26

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 57

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(57) Il-kundizzjonijiet li jistgħu jiżdiedu 
ma’ l-awtorizzazzjonijiet għandhom ikopru 
kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-
aċċessibilità għall-utenti b’diżabilitajiet u l-
ħtieġa ta’ l-awtoritajiet pubbliċi li 
jikkomunikaw mal-pubbliku ġenerali 
qabel, matul u wara diżastri serji. Barra 
minn hekk, meta wieħed iqis l-importanza 
ta’ l-innovazzjoni teknika, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu joħorġu l-
awtorizzazzjonijiet għall-użu ta’ l-ispettru 

(57) Il-kundizzjonijiet li jistgħu jiżdiedu 
mal-awtorizzazzjonijiet għandhom ikopru 
kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-
aċċessibilità għall-utenti b’diżabilitajiet u l-
ħtieġa ta’ l-awtoritajiet pubbliċi u s-servizzi 
ta' emerġenza li jikkomunikaw bejniethom 
u mal-pubbliku ġenerali qabel, matul u 
wara diżastri serji. Barra minn hekk, meta 
wieħed iqis l-importanza ta’ l-innovazzjoni 
teknika, l-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu joħorġu l-awtorizzazzjonijiet għall-
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għal skopijiet sperimentali, taħt 
restrizzjonijiet u kundizzjonijiet speċifiċi li 
jkunu ġġustifikati b’mod strett min-natura 
sperimentali ta’ dawn id-drittijiet.

użu ta’ l-ispettru għal skopijiet 
sperimentali, taħt restrizzjonijiet u 
kundizzjonijiet speċifiċi li jkunu 
ġġustifikati b’mod strett min-natura 
sperimentali ta’ dawn id-drittijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 38 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).

Emenda 27

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 60

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta 
Rakkomandazzjonijiet u/jew miżuri ta’ 
implimentazzjoni rigward in-notifiki skond 
l-Artikolu 7 tad-Direttiva Qafas; l-
armonizzazzjoni fl-oqsma ta’ l-ispettru u l-
għoti ta' numri kif ukoll f'kwistjonijiet 
relatati mas-sigurtà tan-networks u tas-
servizzi; l-identifikazzjoni tas-swieq ta’ 
prodotti u servizzi rilevanti; l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; l-
implimentazzjoni ta' l-istandards u l-
applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni 
biex taġġorna l-Anness I u II tad-Direttiva 
ta' l-Aċċess għas-suq u għall-iżviluppi 
teknoloġiċi. Billi dawk il-miżuri huma ta’ 
ambitu ġenerali u huma mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dawn id-Direttivi, inter alia billi 
jissumplimentawhom b’elementi ġodda 
mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-

(60) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri 
ta’ implimentazzjoni rigward in-l-
armonizzazzjoni fl-oqsma tal-ispettru u n-
numerazzjoni kif ukoll f'dak li għandu 
x'jaqsam mas-sigurtà tan-networks u s-
servizzi; l-identifikazzjoni tas-swieq ta’ 
prodotti u servizzi rilevanti; l-
identifikazzjoni ta' swieq transkonfinali; l-
implimentazzjoni ta' l-istandards u l-
applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas regolatorju. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll li tadotta miżuri ta’ implimentazzjoni 
biex taġġorna l-Anness I u II tad-Direttiva 
ta' l-Aċċess għas-suq u għall-iżviluppi 
teknoloġiċi. Billi dawk il-miżuri huma ta’ 
ambitu ġenerali u huma mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dawn id-Direttivi, inter alia billi 
jissumplimentawhom b’elementi ġodda 
mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE,
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Deċiżjoni 1999/468/KE,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora parzjalment l-AM 39 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' 
Settembru 2008, T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).

Emenda 28

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 1 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
armonizzat għar-regolazzjoni tas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika, tan-
networks tal-komunikazzjoni elettronika, 
tal-faċilitajiet assoċjati u tas-servizzi 
asssoċjati. Tistabbilixxi 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. Dan 
il-qafas jinkludi wkoll dispożizzjonijiet 
dwar ċerti aspetti ta' tagħmir terminali li 
jiffaċilita l-aċċess għall-utenti 
b'diżabbiltà.

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 
terminali li jiffaċilitaw l-aċċess għall-
utenti finali b’diżabiltà. Tistabbilixxi 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

Din l-AM tirristora l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 62(2)(a)).
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Emenda 29

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt e
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 1 – punt e

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(e) faċilitajiet assoċjati" tfisser dawk l-
infrastrutturi fiżiċi u faċilitajiet jew 
elementi oħra assoċjati ma’ network tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-network u/jew 
servizz jew li għandhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, inter alia, bini jew 
dħul għal bini, antenni, torrijiet u 
kostruzzjonijiet oħra ta' appoġġ, tubi, 
kondjuwit, toqob tal-ispezzjonar u kaxxi 
tat-triq;";

(e) faċilitajiet assoċjati" tfisser dawk l-
infrastrutturi fiżiċi u faċilitajiet jew 
elementi oħra assoċjati ma’ network tal-
komunikazzjoni elettronika u/jew servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li jagħmlu 
possibbli u/jew jissaportjaw il-provvista ta’ 
servizzi permezz ta’ dak in-network u/jew 
servizz jew li għandhom il-potenzjal li 
jagħmlu dan, u jinkludu, inter alia, bini jew 
dħul għal bini, tqegħid ta' wajers fil-
binjiet, antenni, torrijiet u kostruzzjonijiet 
oħra ta' appoġġ, tubi, kondjuwit, toqob tal-
ispezzjonar u kaxxi tat-triq;";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora parzjalment il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 30

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod 
imparzjali, trasparenti u tempestiv. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza 
ikollhom ir-riżorsi umani u finanzjarji 
xierqa biex iwettqu d-dmirijiet assenjati 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod 
imparzjali, trasparenti u tempestiv. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
m’għandhom ifittxu jew jieħdu 
istruzzjonijiet mingħand l-ebda korp ieħor 
dwar it-twettiq ta’ kuljum tal-kompiti 
assenjati lilhom skont il-liġijiet nazzjonali 
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lilhom."; li jimplimentaw il-liġi Komunitarja. 
Huma biss il-korpi ta’ appell stabbiliti 
skont it-termini tal-Artikolu 4 jew il-qrati 
nazzjonali li għandu jkollhom is-setgħa  
jissospendu jew jannullaw deċiżjonijiet 
tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tirristora l-AM 43 adottat fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, 
T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).

Emenda 31

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3a – subparagrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3a. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet tal-paragrafi 4 u 5, 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
responsabbli għal regolazzjoni tas-suq ex-
ante jew għar-riżoluzzjoni ta' disputi bejn 
impriżi skond l-Artikolu 20 jew 21 ta' din 
id-Direttiva għandhom jaġixxu 
indipendentement u m'għandhomx ifittxu 
jew jieħdu struzzjonijiet minn l-ebda korp 
fir-rigward tal-eżerċitar ta' dawn il-
kompiti assenjati lilhom taħt il-liġi 
nazzjonali li timplimenta l-liġi 
Komunitarja. Dan ma għandux ifixkel is-
superviżjoni skond il-liġi kostituzzjonali 
nazzjonali. Huma biss l-entitajiet ta’ l-
appell stabbiliti skond l-Artikolu 4 jew il-
qrati nazzjonali li għandu jkollhom is-
setgħa li jissospendu jew idawru 
deċiżjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kap tal-awtorità regolatorja 
nazzjonali, jew fejn applikabbli l-membri 

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-kap tal-awtorità regolatorja nazzjonali 
jew is-sostitut tiegħu/tagħha jkun jista’ 
jitkeċċa biss jekk huwa ma jissodisfax iktar 
il-kоndizzjonijiet mitluba għat-twettiq ta’ 
dmirijietu stabbiliti minn qabel fil-liġi 
nazzjonali, jew jekk huwa jkun instab ħati 
ta’ kondotta ħażina serja. Id-deċiżjoni 
biex jitkeċċa l-kap tal-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tinkludi fiha 
dikjarazzjoni tar-raġunijiet u ssir pubblika 
fiż-żmien tat-tkeċċija.
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tal-korp kolleġġjali li jkopri dik il-funzjoni 
ġo awtorità regolatorja nazzjonali 
msemmija fl-ewwel subparagrafu jew is-
sostituti tagħhom ikun jistgħu jitkeċċew
biss jekk ma jissodisfax iktar il-
kondizzjonijiet mitluba għat-twettiq ta’ 
dmirijiethom stabbiliti minn qabel fil-liġi 
nazzjonali. Id-deċiżjoni biex jitkeċċa l-kap 
tal-awtorità regolatorja nazzjonali, jew fejn 
applikabbli l-membri tal-korp kolleġġjali 
li jkopri dik il-funzjoni għandha ssir 
pubblika fiż-żmien tat-tkeċċija. Il-kap 
imkeċċi tal-awtorità regolatorja 
nazzjonali, jew fejn applikabbli l-membri 
tal-korp kolleġġjali li jkopri dik il-
funzjoni, għandu jirċievi dikjarazzjoni ta' 
raġunijiet u għandu jkollu d-dritt jitlob il-
pubblikazzjoni tagħha, jekk din ma tkunx 
ser issir, f'liema każ hija tiġi pubblikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 32

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3a – subparagrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom baġits anwali separati. Il-baġits 
għandhom ikunu pubblikati.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom riżorsi umani u finanzjarji 
adegwati biex iwettqu l-kompiti assenjati 
lilhom u li jagħtuhom iċ-ċans 
jipparteċipaw b’mod attiv fi u 
jikkontribwixxu għal BERT. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
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jkollhom baġits annwali separati u l-baġits 
għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 33

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell 
nazzjonali li bihom kull utent jew impriża 
li jipprovdu n-networks 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 
għad-dispożizzjoni tagħha 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 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-networks u/jew is-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika u li jkunu 
affettwati minn deċiżjoni tal-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, għandu 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 u li jkun hemm mekkaniżmu 
ta’ appell effettiv u li l-proċeduri quddiem 
l-entità ta' appell ma jkunux fit-tul bla 
bżonn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda (ara l-emendi 46 u 47, l-ewwel qari) tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill 
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u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).

Emenda 34

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Pendenti l-eżitu ta’ l-appell, id-deċiżjoni 
tal-awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tibqa tgħodd, sakemm ma jkunux ġew 
konċeduti miżuri interim skond il-liġi 
nazzjonali.";

Pendenti l-eżitu tal-appell, id-deċiżjoni tal-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tibqa tgħodd, sakemm ma jkunux ġew 
konċeduti miżuri interim skont il-liġi 
nazzjonali."; Miżuri temporanji kif definiti 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali f'konformità 
mal-liġi Komunitarja jistgħu jingħataw 
jekk ikun hemm ħtieġa urġenti li l-effett 
tad-deċiżjoni jiġi sospiż sabiex tkun 
evitata ħsara serja u irreparabbli lill-parti 
li tkun qed tapplika għal dawk il-miżuri, 
kif ukoll jekk il-bilanċ tal-interessi jitlob 
dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda (ara l-emendi 46 u 47, l-ewwel qari) tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill 
u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).

Emenda 35

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE 
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid) Test propost mill-Kummissjoni

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(aa) Il-paragrafu li ġej għandu jiġi 
miżjud:
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"2a. Il-korpi tal-appell għandhom 
ikunu intitolati li jitolbu l-opinjoni ta' 
BERT qabel jieħdu deċiżjoni matul il-
proċedura ta’ appell."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 48 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' 
Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 36

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-
informazzjoni dwar in-numru ta' talbiet 
għal appell, id-durata tal-proċedimenti ta' 
appell u n-numru ta' deċiżjonijiet li ttieħdu 
biex jiġu konċeduti miżuri interim. L-Istati 
Membri għandhom jipprovdu tali
informazzjoni lill-Kummisjoni u lill-GRET 
wara talba raġonevoli minn waħda mit-
tnejn.";

3. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-
informazzjoni dwar is-suġġetti tal-appelli,
in-numru tat-talbiet għal appell, id-durata 
tal-proċedimenti ta' appell u n-numru ta' 
deċiżjonijiet li ttieħdu biex jiġu konċeduti 
miżuri interim li jkunu ttieħdu skont il-
paragrafu 1 u r-raġunijiet għal dawn id-
deċiżjonijiet. L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli 
għall-Kummissjoni u għall-BERT fuq bażi 
annwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).
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Emenda 37

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-networks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-
informazzjoni kollha, inkluża l-
informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet 
meħuda skond dawn. B'mod partikolari, 
dawk l-impriżi għandhom jintalbu wkoll 
jissottomettu informazzjoni dwar l-
iżviluppi futuri fin-network jew fis-servizz 
li jistgħu jkollhom impatt fuq is-servizzi 
wholesale li jistgħu jkunu disponibbli 
għall-kompetituri. Impriżi b'qawwa tas-suq 
sinifikanti fuq swieq wholesale jistgħu 
jintalbu jissottomettu data ta' kontabbiltà 
dwar is-swieq tal-bejgħ bl-imnut li huma 
assoċjati ma' dawk is-swieq wholesale.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jipprovdu n-networks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdu l-
informazzjoni kollha, inkluża l-
informazzjoni finanzjarja, meħtieġa mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi, jew mad-deċiżjonijiet 
meħuda skont dawn. B'mod partikolari, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom is-setgħa li jeħtieġu lil dawk l-
impriżi jippreżentaw informazzjoni dwar l-
iżviluppi futuri fin-network jew fis-servizz 
li jistgħu jkollhom impatt fuq is-servizzi 
wholesale li jistgħu jkunu disponibbli 
għall-kompetituri. Impriżi b'qawwa tas-suq 
sinifikanti fuq swieq wholesale jistgħu 
jintalbu jippreżentaw data ta' kontabbiltà 
dwar is-swieq tal-bejgħ bl-imnut li huma 
assoċjati ma' dawk is-swieq wholesale.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).

Emenda 38

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafi 2 sa 5
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
tas-suq intern billi jikkoperaw flimkien u
mal-Kummissjoni u mal-GRET b'mod 
trasparenti sabiex jiżguraw l-applikazzjoni 
konsistenti, fl-Istati Membri kollha, tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi. Għal dan il-għan, huma 
għandhom, b’mod partikolari, jikkooperaw
mal-Kummissjoni u l-GRET biex 
jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u rimedji l-
iktar adattati biex ikunu ttrattati tipi 
partikolari ta’ sitwazzjonijiet fis-suq.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkontribwixxu għall-
iżvilupp tas-suq intern billi jaħdmu mal-
Kummissjoni u mal-BERT b'mod 
trasparenti sabiex jiżguraw l-
applikazzjoni konsistenti, fl-Istati 
Membri kollha, tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi.
Għal dan il-għan, huma għandhom, 
b’mod partikolari, jaħdmu mal-
Kummissjoni u mal-BERT biex 
jidentifikaw it-tipi ta’ strumenti u 
rimedji l-iktar adattati biex ikunu 
ttrattati tipi partikolari ta’ 
sitwazzjonijiet fis-suq.

3. Għajr fejn jipprovdu mod ieħor fir-
rakkomandazzjonijiet u/jew linji gwida 
adottati skond l-Artikolu 7a, meta titlesta l-
konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 6, 
fejn awtorità regolatorja nazzjonali jkollha 
l-intenzjoni tieħu miżura li:

3. Għajr fejn jipprovdu mod ieħor fir-
rakkomandazzjonijiet u/jew linji gwida 
adottati skont l-Artikolu 7a, meta titlesta l-
konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 6, 
fejn awtorità regolatorja nazzjonali jkollha 
l-intenzjoni tieħu miżura li:

(a) taqa' fl-ambitu ta’ l-Artikoli 15 jew 16 
ta’ din id-Direttiva, l-Artikoli 5 jew 8 tad-
Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-
Aċċess), u

(a) taqa' fl-ambitu tal-Artikoli 15 jew 16 ta' 
din id-Direttiva, jew l-Artikoli 5 jew 8 tad-
Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-
Aċċess), u

(b) tkun tolqot il-kummerċ bejn l-Istati 
Membri,

(b) tkun tolqot il-kummerċ bejn l-Istati 
Membri,

għandha tqiegħed l-abbozz ta' miżura għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni, tal-GRET
u ta' l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-
Istati Membri oħra, flimkien mar-raġunijiet 
li fuqhom tissejjes il-miżura, skond l-
Artikolu 5(3), u tinforma lill-Kummissjoni, 
lill-GRET u lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali b'dan. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, il-GRET u l-Kummissjoni 
jistgħu jgħaddu l-kummenti tagħhom lill-
awtorità regolatorja nazzjonali konċernata 
biss fi żmien xahar. Dan il-perjodu ta’ 
xahar ma jistax jiġi estiż.

għandha tqiegħed l-abbozz ta' miżura għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni, tal-BERT
u tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-
Istati Membri oħra, fl-istess ħin, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom tissejjes il-miżura, 
skont l-Artikolu 5(3), u tinforma lill-
Kummissjoni, lill-BERT u lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali b'dan. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, il-BERT u l-
Kummissjoni jistgħu jgħaddu l-kummenti 
tagħhom lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata biss fi żmien xahar. Dan il-
perjodu ta’ xahar ma jistax jiġi estiż.

4. Fejn miżura maħsuba koperta mill-
paragrafu 3 jkollha l-għan li:

4. Fejn miżura maħsuba koperta mill-
paragrafu 3 jkollha l-għan li:
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(a) tiddefinixxi suq rilevanti li jkun 
differenti minn dawk definiti fir-
Rakkomandazzjoni skond l-Artikolu 15(1);
jew

(a) tiddefinixxi suq rilevanti li jkun 
differenti minn dawk definiti fir-
Rakkomandazzjoni skont l-Artikolu 15(1);
jew

(b) tiddeċiedi jekk impriża tiġix innominata 
jew le bħala li għandha, jew 
individwalment jew flimkien ma’ oħrajn, 
saħħa sinifikanrti fis-suq, skond l-
Artikolu 16(3), (4) jew (5); jew

(b) tiddeċiedi jekk impriża tiġix innominata 
jew le bħala li għandha, jew 
individwalment jew flimkien ma’ oħrajn, 
saħħa sinifikanrti fis-suq, skont l-Artikolu 
16(3), (4) jew (5);

(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-
Servizz Universali),
u li tkun taffettwa l-kummerċ bejn l-Istati 
Membri, u li l-Kummissjoni tkun indikat 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali li hija 
tikkunsidra li l-abbozz ta’ miżura jkun 
joħloq barriera għas-suq uniku jew jekk 
hija jkollha dubji serji dwar il-
kompatibilità tiegħu mal-liġi tal-Komunità 
u b’mod partikolari l-għanijiet imsemmija 
fl-Artikolu 8, allura l-abbozz ta’ miżura 
m’għandux ikun adottat qabel xahrejn 
oħra. Dan il-perjodu ma jistax jiġi estiż. Il-
Kummissjoni għandha tinforma lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħrajn 
bir-riżervi tagħha f'tali każ.

u li tkun taffettwa l-kummerċ bejn l-Istati 
Membri, u li l-Kummissjoni tkun indikat 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali li hija 
tikkunsidra li l-abbozz ta’ miżura jkun 
joħloq barriera għas-suq uniku jew jekk 
hija jkollha dubji serji dwar il-
kompatibilità tiegħu mal-liġi tal-Komunità 
u b’mod partikolari l-għanijiet imsemmija 
fl-Artikolu 8, allura l-abbozz ta’ miżura 
m’għandux ikun adottat qabel xahrejn 
oħra. Dan il-perjodu ma jistax jiġi estiż.

5. Fi żmien perijodu ta' xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista':

5. Fi żmien perijodu ta' xahrejn imsemmi 
fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni tista' 
tiddeċiedi li titlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata biex tirtira l-abbozz 
ta’ miżura. Il-Kummissjoni għandha 
tagħti l-ikbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni 
li l-BERT jippreżenta skont l-Artikolu 5 
tar-Regolament (KE) Nru.../2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... [li 
jwaqqaf il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej 
tat-Telekomunikazzjoni (BERT)] qabel 
ma toħroġ id-deċiżjoni. Din id-deċiżjoni 
għandha tkun akkumpanjata minn analiżi 
dettaljata u oġġettiva dwar x’wassal lill-
Kummissjoni tikkunsidra li l-abbozz ta’ 
miżura m’għandux ikun adottat flimkien 
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ma’ proposti speċifiċi biex ikun emendat 
l-abbozz ta’ miżura.

(a) tieħu deċiżjoni fir-rigward tal-abbozz 
ta' miżura msemmi fil-paragrafu 4(a) u 
4(b) li jitlob lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata tirtira l-abbozz ta' 
miżura, u/jew
(b) toħroġ opinjoni fir-rigward tal-abbozz 
ta' miżura msemmi fil-paragrafu 4(c), jew
(c) tieħu deċiżjoni li tirtira r-riżervi 
tagħha fir-rigward tal-abbozz ta' miżura 
msemmi fil-paragrafu 4.
Il-Kummissjoni għandha tieħu kont sħiħ 
tal-opinjoni tal-GRET qabel tieħu 
deċiżjoni jew toħorġ opinjoni taħt il-punti 
(a) sa (c). Deċiżjoni jew opinjoni taħt il-
punti (a) u (b) għandha tkun 
akkumpanjata minn analiżi dettaljata u 
oġġettiva dwar x’wassal lill-Kummissjoni 
tikkunsidra li l-abbozz ta’ miżura 
m’għandux ikun adottat flimkien ma’ 
proposti biex ikun emendat l-abbozz ta’ 
miżura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid b'mod parzjali l-Emenda 52 adottata fl-ewwel qari mill-
Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 39

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7 – paragrafi 7 u 8

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

7. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata għandha tieħu kont sħiħ tal -
kummenti ta’ awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali oħra, tal-GRET u tal-

7. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata għandha tieħu kont sħiħ tal -
kummenti ta’ awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali oħra, tal-BERT u tal-



PR\770260MT.doc 37/98 PE420.223v01-00

MT

Kummissjoni u tista’, ħlief għall-każijiet 
koperti mill-paragrafu 4(a) u (b), tadotta l-
abbozz ta’ miżura li jirriżulta u, meta 
tagħmel dan, għandha tikkomunikah lill-
Kummissjoni.

Kummissjoni u tista’, ħlief għall-każijiet 
koperti mill-paragrafu 4, tadotta l-abbozz 
ta’ miżura li jirriżulta u, meta tagħmel dan, 
għandha tikkomunikah lill-Kummissjoni. 
Kull entità nazzjonali oħra li teżerċita 
funzjonijiet skont din id-Direttiva jew id-
Direttivi Speċifiċi għandha wkoll tagħti l-
ikbar kunsiderazzjoni lill-kummenti tal-
Kummissjoni.

Fejn l-awtorità regolatorja nazzjonali 
tiddeċiedi li temenda l-abbozz ta' miżura 
skond l-opinjoni maħruġa taħt il-
paragrafu 5(b), hija għandha, fi żmien sitt 
xhur mid-data tal-opinjoni mill-
Kummissjoni, timpenja ruħha li twettaq 
konsultazzjoni pubblika skond il-
proċeduri msemmija fl-Artikolu 6 u 
tikkomunika l-miżura emendata lill-
Kummissjoni.
Fejn l-awtorità regolatorja nazzjonali 
tiddeċiedi li ma temendax l-abbozz ta' 
miżura abbażi tal-opinjoni maħruġa taħt 
il-paragrafu 5(b), hija għandha 
tippubblika wkoll ir-raġunijiet li 
jiġġustifikaw id-deċiżjoni tagħha u 
għandha tikkomunikahom lill-
Kummissjoni fi żmien sitt xhur mid-data 
tal-opinjoni mill-Kummissjoni.
8. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tikkomunika lill-Kummissjoni u 
lill-GRET l-miżuri finali kollha li jaqgħu 
taħt l-Artikolu 7(3) (a) u (b).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid b'mod parzjali l-Emenda 52 adottata fl-ewwel qari mill-
Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).
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Emenda 40

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu -7a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(6a) L-Artikolu li ġej għandu jiddaħħal:
"Artikolu -7a

Proċedura għall-applikazzjoni konsistenti 
tar-rimedji

1. Meta miżura maħsuba koperta mill-
Artikolu 7(3) jkollha l-għan li timponi, 
temenda jew tirtira obbligu fuq operatur 
bl-applikazzjoni tal-Artikolu 16 flimkien 
mal-Artikoli 5 u 9 sa 13a 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, fi żmien perjodu ta' 
xahar stabbilit mill-Artikolu 7(3), tista' 
tinnotifika lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata u lill-BERT dwar 
ir-raġunijiet għaliex tqis li l-abbozz tal-
miżura joħloq ostaklu għas-suq wieħed 
jew inkella li għandha dubji serji b'rabta 
mal-kompatibilità tiegħu mal-liġi 
Komunitarja. F'każ bħal dan, l-abbozz 
tal-miżura m'għandux jiġi adottat għal 
tliet xhur oħra wara n-notifika tal-
Kummissjoni.
Fin-nuqqas ta’ tali notifika, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata tista’ 
tadotta l-abbozz ta’ miżura, wara li tagħti 
l-ikbar kunsiderazzjoni lil kull kumment 
magħmul mill-Kummissjoni, mill-BERT 
jew minn kwalunkwe awtorità regolatorja 
nazzjonali oħra.
2. Fi żmien perjodu ta’ tliet xhur imsemmi 
fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni, il-BERT 
u l-awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata għandhom jikkoperaw mill-
qrib bil-għan li jidentifikaw l-iktar miżura 
xierqa u effettiva fid-dawl tal-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 8, filwaqt li jqisu 
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b’mod xieraq il-fehmiet tal-parteċipanti 
tas-suq u l-ħtieġa li jkun żgurat l-iżvilupp 
ta’ prattika regolatorja konsistenti.
3. Fi żmien xahar mill-bidu tal-perjodu ta' 
tliet xhur imsemmija f'paragrafu 1, il-
BERT għandu, billi jaġixxi b'maġġoranza 
tal-membri komponenti tiegħu, joħroġ 
opinjoni li tikkonferma kemm hu xieraq u 
effettiv l-abbozz tal-miżura jew billi 
jindika li l-abbozz tal-miżura joħloq 
ostaklu għas-suq wieħed jew li jkun 
inkompatibbli mal-liġi Komunitarja u 
b'mod partikolari l-objettivi msemmija fl-
Artikolu 8, billi jindika jekk iqisx li l-
abbozz tal-miżura għandux jiġi emendat 
jew irtirat u, fejn hu xieraq, jipprovdi 
proposti speċifiċi għal dak il-għan. Din l-
opinjoni għandha tkun raġunata u ssir 
disponibbli għall-pubbliku.
4. F'każ li l-BERT ikun indika fl-opinjoni 
tiegħu li l-abbozz tal-miżura għandu jkun 
emendat jew irtirat, il-Kummissjoni tista', 
bl-ikbar kunsiderazzjoni tal-opinjoni tal-
BERT, tadotta deċiżjoni qabel jagħlaq il-
perjodu ta' tliet xhur imsemmi fil-
paragrafu 1, li titlob lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali kkonċernata biex 
temenda jew tirtira l-abbozz tal-miżura u 
tipprovdi raġunijiet u proposti speċifiċi 
għal dan il-għan.
5. Fil-każijiet l-oħra kollha, il-
Kummissjoni tista', billi tagħti l-akbar 
kunsiderazzjoni għal kwalunkwe opinjoni 
tal-BERT u bi qbil mal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 22(2a) (proċedura 
tal-kumitat regolatorju), tressaq abbozz ta' 
deċiżjoni li jeħtieġ lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali kkonċernata li temenda jew 
tirtira l-abbozz tal-miżura u billi tipprovdi 
proposti speċifiċi għal dak il-għan.
6. Jekk l-Kummissjoni ma tkunx ħadet 
deċiżjoni skont il-paragrafu 4 jew ma 
tkunx ippreżentat abbozz ta' deċiżjoni 
skont il-paragrafu 5 sakemm jagħlaq il-
perjodu ta' tliet xhur imsemmi fil-
paragrafu 1, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali kkonċernata tkun tista' tadotta 
l-abbozz tal-miżura, filwaqt li tqis sew 
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kwalunkwe kumment li jkun sar mill-
Kummissjoni u mill-BERT. L-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tagħmel 
pubbliku kif ġew meqjusa dawn il-
kummenti.
7. Fi żmien sitt xhur minn meta l-
Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni 
motivata, f'konformità mal-paragrafi 4 
jew 5, li tesiġi lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali li temenda jew tirtira l-abbozz 
tal-miżura, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali kkonċernata għandha temenda 
jew tirtira l-abbozz tal-miżura 
f'konformità ma' dik id-deċiżjoni. Jekk l-
abbozz tal-miżura jkun emendat, l-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
timpenja ruħha li tagħmel konsultazzjoni 
pubblika skont il-proċeduri ta' 
konsultazzjoni u ta' trasparenza 
msemmija fl-Artikolu 6, u għandha 
tinnotifika mill-ġdid lill-Kummissjoni bl-
abbozz tal-miżura emendat bi qbil mal-
Artikolu 7.
8. L-awtorità regolatorja nazzjonali tista’ 
tirtira l-abbozz tal-miżura proposta fi 
kwalunkwe fażi tal-proċedura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li toħloq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)) 
billi tippermetti superviżjoni xierqa (proċedura regolatorja) mill-Istati Membri tad-Deċiżjoni 
dwar rimedji li jridu jittieħdu fil-każ ta' nuqqas ta' ftehim bejn il-BERT u l-Kummissjoni. Hija 
testendi wkoll is-superviżjoni tal-Istati Membri għall-obbligu ta' separazzjoni funzjonali 
attwalment suġġett biss għal proċedura ta' parir mill-COCOM.

Emenda 41

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 7
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 7a – paragrafu 2
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura ta' gwida msemmija fl-Artikolu 
22(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 42

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill 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 previst mod ieħor fl-
Artikolu 9 dwar il-frekwenzi tar-radju jew 
sakemm mhuwiex meħtieġ mod ieħor 
sabiex jissodisfa l-objettivi stipulati fil-
paragrafi 2 sa 4, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu kont sħiħ tal-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 partikolari dawk maħsuba 
biex jiżguraw il-kompetizzjoni effettiva, li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħmlu 
l-istess. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 56 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' 
Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).
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Emenda 43

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt ba (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(ba) Fil-paragrafu 2, il-punt (b) għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej
"(b) jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
distorsjoni jew restrizzjoni fil-
kompetizzjoni tas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikulari fit-twassil u fl-aċċess għall-
kontenut u fis-servizzi madwar in-
networks kollha;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 58 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' 
Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 44

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt e
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt d

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) jikkooperaw bejniethom, mal-
Kummissjoni u mal-GRET sabiex jiżguraw 
l-iżvilupp ta’ prattika regolatorja 
konsistenti u l-applikazzjoni konsistenti ta’ 
din id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi.

(d) jikkooperaw mal-Kummissjoni u mal-
BERT sabiex jiżguraw l-iżvilupp ta’ 
prattika regolatorja konsistenti u l-
applikazzjoni konsistenti ta’ din id-
Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi.

Or. en



PR\770260MT.doc 43/98 PE420.223v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 45

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt fa (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt fa (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(fa) Fil-paragrafu 4, il-punt (fa) għandu 
jiddaħħal:
“(fa) l-applikazzjoni tal-prinċipju li l-
utenti aħħarija għandu jkollhom il-libertà 
tal-aċċess għal kull kontenut legali, tat-
tqassim tiegħu, u tal-użu ta’ kull 
applikazzjoni legali u/jew servizz legali li 
jagħżlu huma;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid b'mod parzjali l-Emenda 61 adottata fl-ewwel qari mill-
Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 46

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 – punt fb (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt fb (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(fb) Fil-paragrafu 4, il-punt (fb) għandu 
jiddaħħal:
“(fb) l-applikazzjoni tal-prinċipju li l-ebda 
restrizzjoni ma tista' tiġi imposta fuq id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-
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utenti aħħarija, mingħajr sentenza minn 
qabel mingħand l-awtoritajiet ġuridiċi, 
b'mod partikolari bi qbil mal-Artikolu 11 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni, barra meta 
s-sigurtà pubblika tkun mhedda, li f'dak 
il-każ is-sentenza tista' tkun sussegwenti."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 138 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' 
Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 47

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8 - punt g
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 – punt (a)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(a) jippromwovu prevedibbiltà regolatorja; (a) jippromwovu l-prevedibbiltà regolatorja 
billi jiżguraw approċċ regolatorju 
konsistenti fuq perjodi ta' reviżjoni 
suċċessivi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid b'mod parzjali l-Emenda 62 adottata fl-ewwel qari mill-
Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 48

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8 - punt g
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 – punt c
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(c) jissalvagwardjaw kompetizzjoni għall-
benefiċċju ta' konsumaturi u jippromwovu 
fejn xieraq kompetizzjoni bbażata fuq 
infrastruttura;

(c) jissalvagwardjaw kompetizzjoni għall-
benefiċċju ta' konsumaturi u jippromwovu,
kull fejn hu possibbli, kompetizzjoni 
bbażata fuq infrastruttura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid b'mod parzjali l-Emenda 62 adottata fl-ewwel qari mill-
Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 49

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8 - punt g
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 (d)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) jippromwovu investiment u 
innovazzjoni effiċjenti f'infrastrutturi 
ġodda u mtejba; 

(d) jippromwovu investiment u 
innovazzjoni mmexxija mis-suq 
f’infrastrutturi ġodda u mtejba inkluż bl-
inkoraġġiment ta’ qsim ta’ investiment u 
bl-iżgurar ta’ qsim ta’ riskju xieraq fost l-
investituri u dawk l-impriżi li jgawdu 
minn aċċess għall-faċilitajiet ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid b'mod parzjali l-Emenda 62 adottata fl-ewwel qari mill-
Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).
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Emenda 50

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8a (ġdid)
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu -8a

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

8a) L-Artikolu li ġej għandu jiddaħħal:
“Artikolu -8a

Kumitat għall-Politika tal-Ispektrum tar-
Radju

1. Kumitat għall-Politika tal-Ispektrum 
tar-Radju (l-"RSPC") qed jitwaqqaf 
hawnhekk sabiex jikkontribwixxi biex 
ikunu ssodisfati l-objettivi stipulati fil-
paragrafi 1, 3 u 5 tal-Artikolu 8a.
L-RSPC għandu jipprovdi pariri lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni dwar kwistjonijiet ta’ 
politika tal-ispektrum tar-radju.
L-RSPC għandu jkun magħmul minn 
rappreżentant wieħed ta’ livell għoli minn 
kull awtorità regolatorja nazzjonali 
kompetenti responsabbli mill-politika tal-
ispektrum tar-radju f’kull Stat Membru.
Kull Stat Membru għandu jkollu vot 
wieħed u l-Kummissjoni m'għandhiex 
tivvota.
2. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill jew tal-Kummissjoni, jew fuq 
inizjattiva tiegħu stess, l-RSPC għandu 
jadotta opinjonijiet permezz ta' 
maġġoranza kwalifikata.
3. L-RSPC għandu jippreżenta rapport 
annwali tal-attivitajiet lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 63/riv, Artikolu 8a adottata fl-ewwel qari mill-
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Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 51

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 8a

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 8a
Ippjanar strateġiku u koordinazzjoni ta' 
politika dwar l-ispettru tar-radju fl-Unjoni 
Ewropea

Artikolu 8a
Ippjanar strateġiku u koordinazzjoni ta' 
politika dwar l-ispektrum tar-radju.

1. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
ma' xulxin u mal-Kummissjoni fl-ippjanar 
strateġiku, koordinazzjoni u 
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru tar-
radju fl-Unjoni Ewropea. Għal dan il-għan, 
huma għandhom jieħdu kont, inter alia, tal-
aspetti ekonomiċi, ta' saħħa, ta' interess 
pubbliku, ta' libertà ta' espressjoni, 
kulturali, xjentifiċi, soċjali u tekniċi tal-
politika tal-UE kif ukoll tal-varji interessi 
tal-komunitajiet ta' utenti tal-ispettru tar-
radju bil-għan li jiġi ottimizzat l-użu tal-
ispettru tar-radju u jiġu evitati interferenzi 
dannużi.

1. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
ma' xulxin u mal-Kummissjoni fl-ippjanar 
strateġiku, koordinazzjoni u 
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispektrum tar-
radju fil-Komunità Ewropea. Għal dan il-
għan, huma għandhom jieħdu kont, inter 
alia, tal-aspetti ekonomiċi, ta' saħħa, ta' 
interess pubbliku, ta' libertà ta' espressjoni, 
kulturali, xjentifiċi, soċjali u tekniċi tal-
politika tal-UE kif ukoll tal-varji interessi 
tal-komunitajiet ta' utenti tal-ispektrum tar-
radju bil-għan li jiġi ottimizzat l-użu tal-
ispektrum tar-radju u jiġu evitati 
interferenzi dannużi.

2. L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
l-koordinazzjoni tal-approċċi politiċi dwar 
l-ispettru tar-radju fl-Unjoni Ewropea u, 
fejn xieraq, dwar kondizzjonijiet 
armonizzati fir-rigward tad-disponibilità u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju 
meħtieġa għall-istabbiliment u l-
funzjonament tas-suq intern fil-
komunikazzjoni elettronika.

2. B'kooperazzjoni ma' xulxin u mal-
Kummissjoni l-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-koordinazzjoni tal-approċċi 
politiċi dwar l-ispektrum tar-radju fil-
Komunità Ewropea u, fejn xieraq, dwar 
kondizzjonijiet armonizzati fir-rigward tad-
disponibilità u l-użu effiċjenti tal-ispektrum
tar-radju meħtieġa għall-istabbiliment u l-
funzjonament tas-suq intern.

3. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-koordinazzjoni effettiva tal-
interessi tal-UE f'organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti fi kwistjonijiet 
tal-ispettru tar-radju. Kull meta jkun 

3. Kull fejn ikun meħtieġ li tiġi żgurata l-
koordinazzjoni effettiva tal-interessi tal-
Komunità Ewropea f'organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti fi kwistjonijiet 
tal-ispektrum tar-radju, il-Kummissjoni, 
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meħtieġ għall-promozzjoni ta' din il-
koordinazzjoni effettiva, il-Kummissjoni, 
waqt li tieħu l-akbar kont possibbli tal-
opinjoni tal-Grupp ta' Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju (RSPG) stabbilit bid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 622/2002/KE 
tas-26 ta' Lulju 2002 li jistabbilixxi Grupp 
ta' Politika dwar l-Ispettru tar-Radju*,
tista' tipproponi għanijiet ta' politika 
komuni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

waqt li tieħu l-akbar kont possibbli tal-
opinjoni tal-RSPC, tista' tipproponi 
għanijiet ta' politika komuni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. 

4. Il-Kummissjoni, waqt li tieħu kont sħiħ 
tal-opinjoni tar-RSPG, tista' tissottometti
proposti leġislattivi għall-istabbiliment ta' 
programmi politiċi pluriennali dwar l-
ispettru tar-radju.

4. Il-Kummissjoni, waqt li tieħu kont sħiħ 
tal-opinjoni tal-RSPC, għandha
tippreżenta proposti leġiżlattivi għall-
istabbiliment ta' programmi politiċi 
pluriennali dwar l-ispektrum tar-radju.
Programm bħal dawn għandhom 
jistabbilixxu l-orjentamenti u l-objettivi 
politiċi għall-ippjannar strateġiku, il-
koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-
użu tal-ispektrum tar-radju fil-Komunità 
f'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva u d-Direttivi Speċifiċi.
4a. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri 
implimentattivi xierqa biex tapplika l-
programmi politiċi pluriennali dwar l-
ispektrum tar-radju msemmija fil-
paragrafu 4. 
Dawn il-miżuri, maħsuba sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jikkompletawha, 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)) by specifying further that the radio spectrum policy programmes shall set out the 
policy orientations and objectives for the strategic planning, coordination and harmonisation 
of the use of radio spectrum in the Community and by moving the implementing measures 
provided for in Article 8c to this Article. This will allow in the future and subject to the 
agreement by the European Parliament and Council through the radio spectrum policy 
programmes to apply harmonisation measures in this field following the regulatory procedure 
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with scrutiny. The deletion of Article 9c (radio frequency management harmonisation 
measures) is accepted as part of the compromise.

Emenda 52

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafi 1 u 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. B'kont debitu meħud tal-fatt li l-
frekwenzi tar-radju huma beni pubbliċi li 
għandhom valur soċjali, kulturali u
ekonomiku importanti, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-ġestjoni effettiva ta' 
frekwenzi tar-radju għal servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika fit-territorju 
tagħhom skond l-Artikolu 8. Huma 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni tal-
ispettur użat għal servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika u l-ħruġ ta' 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew drittijiet 
individwali ta' użu ta' tali frekwenzi tar-
radju minn awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti huma bbażati fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti, mhux diskriminatorji 
u proporzjonati. B'dan, huma għandhom 
jirrispettaw l-istrumenti ta' ftehim 
internazzjonali rilevanti u jistgħu jieħdu 
kont ta' konsiderazzjonijiet ta' ordni 
pubbliku. 

1. B'kont debitu meħud tal-fatt li l-
frekwenzi tar-radju huma beni pubbliċi li 
għandhom valur soċjali, kulturali u 
ekonomiku importanti, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-ġestjoni effettiva ta' 
frekwenzi tar-radju għal servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika fit-territorju 
tagħhom skont l-Artikoli 8 u 8a. Huma 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni tal-
ispektrum użat għal servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika u l-ħruġ ta' 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew drittijiet 
individwali ta' użu ta' tali frekwenzi tar-
radju minn awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti huma bbażati fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti, mhux diskriminatorji 
u proporzjonati. B'dan, huma għandhom 
jirrispettaw l-istrumenti ta' ftehim 
internazzjonali rilevanti u jistgħu jieħdu 
kont ta' konsiderazzjonijiet ta' ordni 
pubbliku.

2. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-armonizzazzjoni ta’ l-użu 
tal-frekwenzi tar-radju mal-Komunità 
kollha, b’konsistenza mal-ħtieġa li jkun 
żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tiegħu fi 
tfittxija għal benefiċċji għall-konsumatur 
bħal ekonomiji ta' skala u interoperabbiltà 
ta' servizzi. Waqt li jagħmlu dan, huma 
għandhom jaġixxu skond id-Deċiżjoni Nru 
676/2002/KE (Deċiżjoni dwar l-Ispettru
tar-Radju).

2. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-armonizzazzjoni tal-użu 
tal-frekwenzi tar-radju mal-Komunità 
kollha, b'konsistenza mal-ħtieġa li jkun 
żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tiegħu u bi 
qbil mal-benefiċċji għall-konsumatur bħal 
ekonomiji ta' skala u interoperabilità ta' 
servizzi . Waqt li jagħmlu dan, huma 
għandhom jaġixxu bi qbil mal-Artikolu 8a 
ta' din id-Direttiva u mad-Deċiżjoni Nru 
676/2002/KE (Deċiżjoni dwar l-Ispektrum
tar-Radju).



PE420.223v01-00 50/98 PR\770260MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)) billi 
tispeċifika li miżuri adottati skont dan l-Artikolu għandhom ikunu bi qbil mal-Artikolu 8a 
(ippjanar strateġiku u koordinazzjoni ta' politika dwar l-ispektrum tar-radju).

Emenda 53

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor fit-
tieni subparagrafu, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
teknoloġija użati għas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika jkunu jistgħu 
jintużaw fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju, 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika skond il-Pjan 
ta' Allokazzjoni ta' Frekwenzi Nazzjonali 
tagħhom u r-Regolamenti tal-ITU dwar 
ir-Radju. 

3. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor fit-
tieni subparagrafu, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
teknoloġija użati għas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika jkunu jistgħu 
jintużaw fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju, 
iddikjarati disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika mill-Istati 
Membri b'konformità mal-liġi tal-
Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)) billi tiċċara 
li l-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-prinċipju tan-newtralità tas-servizz sabiex 
jissodisfaw rekwiżit skont ir-Regolamenti tal-ITU dwar ir-Radju (per eżempju sabiex jiġu 
evitati problemi ta' interferenza ma' pajjiżi ġirien). Il-konsistenza tal-miżuri adottati skont 
dan l-Artikolu u l-organizzazzjonijiet tal-ispektrum internazzjonali huma iżjed enfasizzati bi 
premessa.
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Emenda 54

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor fit-
tieni subparagrafu, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu provduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju, disponibbli għal 
servizzi ta' komunikazzjoni elettronika 
skond il-Pjan ta' Allokazzjoni ta' 
Frekwenzi Nazzjonali tagħhom u r-
Regolamenti tal-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 provduti.

4. Sakemm ma jipprovdux mod ieħor fit-
tieni subparagrafu, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tipi kollha ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
jistgħu jkunu provduti fil-meded tal-
frekwenzi tar-radju, iddikjarati disponibbli 
għal servizzi ta' komunikazzjoni elettronika 
mill-Istati Membri b'konformità mal-liġi 
tal-Komunità. Madankollu, l-Istati Membri 
jistgħu jipprevedu restrizzjonijiet 
proporzjonati u mhux diskriminatorji fuq 
it-tipi ta’ servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika li se jkunu pprovduti, inklużi, 
fejn hu meħtieġ, biex jiġi ssodisfatt 
rekwiżit skont ir-Regolamenti tal-ITU 
dwar ir-Radju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)) billi tiċċara 
li l-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-prinċipju tan-newtralità tas-servizz sabiex 
jissodisfaw rekwiżit skont ir-Regolamenti tal-ITU dwar ir-Radju (per eżempju sabiex jiġu 
evitati problemi ta' interferenza ma' pajjiżi ġirien). Il-konsistenza tal-miżuri adottati skont 
dan l-Artikolu u l-organizzazzjonijiet tal-ispektrum internazzjonali huma iżjed enfasizzati bi 
premessa.

Emenda 55

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Miżura li tipprojbixxi l-provvista ta’ kull Miżura li tipprojbixxi l-provvista ta’ kull 
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servizz ieħor ta' komunikazzjoni 
elettronika f'medda speċifika tista' tiġi 
prevista biss fejn tkun ġustifikata mill-
ħtieġa li jkunu protetti servizzi tas-
sikurezza tal-ħajja. L-Istati Membri jistgħu 
jestendu wkoll tali miżura sabiex 
jissodisfaw għanijet ta' interess ġenerali 
oħrajn.

servizz ieħor ta' komunikazzjoni 
elettronika f'medda speċifika tista' tiġi 
prevista biss fejn tkun ġustifikata mill-
ħtieġa li jkunu protetti servizzi tas-
sikurezza tal-ħajja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda (ara Emenda 64/riv, punt 4, l-aħħar paragrafu) iddaħħal mill-ġdid il-pożizzjoni 
adottata mill-Parlament fl-ewwel qari tiegħu (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 57

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
dispożizzjonijiet biex l-impriżi 
jittrasferixxu jew jikru d-drittijiet 
individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-
radju lil impriżi oħra skond proċeduri 
nazzjonali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
l-impriżi jkunu jistgħu jittrasferixxu jew 
jikru lil impriżi oħra skont il-proċeduri 
nazzjonali d-drittijiet individwali għall-użu 
ta’ frekwenzi tar-radju fil-meded li 
jipprevedu l-miżuri ta’ implimentazzjoni 
skont l-Artiklu (8a(4a). Dawn il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni jistgħu wkoll jipprevedu 
għall-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet 
mehmuża ma’ tali drittijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tilħaq kumpromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 
62(2)(b)) billi tissottometti l-applikazzjoni fil-futur ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni (wara l-
proċedura regolatorja bi skrutinju) f’dan il-qasam għall-ftehim mill-Parlament Ewropew u 
mill-Kunsill permezz tal-politika dwar l-ispektrum tar-radju. It-tħassir tal-Artikolu 9c (il-
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miżuri ta’ armonizzazzjoni tal-immaniġġar tal-frekwenzi tar-radju) hi aċċettata bħala parti 
mill-kompromess.

Emenda 58

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 9b – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

F’meded oħra, l-Istati Membri jistgħu 
ukoll jipprevedu li l-impriżi jkunu jistgħu 
jittrasferixxu jew jikru drittijiet 
individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-
radju lil impriżi oħra skont il-proċeduri 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda (ara l-emenda 66, punt 1, paragrafu 2) tipprova tilħaq kompromess bejn il-
Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).

Emenda 59

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 – punt a
2002/21/KE
Artikolu 10 – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. L-awtoritajiet nazzjonali regolatorji 
għandhom jiżguraw li l-pjani nazzjonali 
għan-numerazzjoni u l-proċeduri jiġu 
applikati b'mod li jagħti trattament ugwali 
lill-provdituri kollha ta' servizzi 
pubblikament disponibbli ta' 
komunikazzjoni elettronika. B’mod 
partikolari, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-impriża li tingħatala d-dritt ta' 

2. L-awtoritajiet nazzjonali regolatorji 
għandhom jiżguraw li l-pjanijiet nazzjonali 
għan-numerazzjoni u l-proċeduri jiġu 
applikati b'mod li jagħti trattament ugwali 
lill-provdituri kollha ta' servizzi 
pubblikament disponibbli ta' 
komunikazzjoni elettronika u lill-utenti 
tan-numri fl-Unjoni Ewropea kollha 
kemm hi. B’mod partikolari, l-Istati 
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użu għal serje ta’ numri ma tiddiskriminax 
kontra oħrajn li jippovdu s-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika fir-rigward tas-
sekwenzi tan-numri użati biex jagħtu 
aċċess għas-servizzi tagħhom.

Membri għandhom jiżguraw li l-impriża li 
tingħatala d-dritt ta' użu għal serje ta’ 
numri ma tiddiskriminax kontra oħrajn li 
jippovdu s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika u l-utenti fir-rigward tas-
sekwenzi tan-numri użati biex jagħtu 
aċċess għas-servizzi tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-Emenda 68 (ftit modifikata) adottata fl-ewwel qari mill-
Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).
.

Emenda 60

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 – punt b
2002/21/KE
Artikolu 10 – paragrafu 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw l-
armonizzazzjoni ta' numri speċifiċi jew 
firxiet ta' numri fil-Komunità meta dik 
tippromwovi kemm il-funzjonament tas-
suq intern kif ukoll tappoġġa l-iżvilupp ta’ 
servizzi pan-Ewropej. Il-Kummissjoni tista' 
tieħu miżuri ta' implimentazzjoni tekniċi 
xierqa dwar din il-kwistjoni. 

4. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw l-
armonizzazzjoni ta' numri speċifiċi jew 
firxiet ta' numri fil-Komunità meta dik 
tippromwovi l-funzjonament tas-suq intern 
jew tappoġġa l-iżvilupp ta’ servizzi pan-
Ewropej. Il-Kummissjoni tista’ tieħu 
miżuri ta’ implimentazzjoni tekniċi li jkunu 
xierqa dwar din il-kwistjoni, li jistgħu 
jinkludu li tiżgura aċċess transkonfinali 
xieraq għan-numerazzjoni nazzjonali 
mill-utenti finali u mill-fornituri ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi. 
Il-miżuri ta’ implimentazzjoni jistgħu 
jagħtu lil BERT responsabilitajiet 
speċifiċi fl-applikazzjoni ta’ dawk il-
miżuri.

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

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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-Emenda 69 (parzjalment modifikata) adottata fl-ewwel qari 
mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 61

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
2002/21/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Meta impriża li tipprovdi networks tal-
komunikazzjoni elettronika jkollha d-dritt 
skond il-leġislazzjoni nazzjonali li tinstalla 
faċilitajiet fuq, fuq jew taħt proprjetà 
pubblika jew privata, jew tista’ tieħu 
vantaġġ minn proċedura għall-
esproprjazzjoni jew l-użu ta’ proprjetà, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu jimponu l-
kondiviżjoni ta’ tali faċilitajiet jew 
proprjetà, inklużi inter alia bini jew dħul 
għal bini, arbli, antenni, torrijiet u 
kostruzzjonijiet ta' appoġġ oħra, tubi, 
kondjuwit, toqob tal-ispezzjonar, kaxxi tat-
triq, kif ukoll elementi tan-network li 
mhumiex attivi.

1. Meta impriża li tipprovdi networks tal-
komunikazzjoni elettronika jkollha d-dritt 
skond il-leġislazzjoni nazzjonali li tinstalla 
faċilitajiet fuq, fuq jew taħt proprjetà 
pubblika jew privata, jew tista’ tieħu 
vantaġġ minn proċedura għall-
esproprjazzjoni jew l-użu ta’ proprjetà, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom, filwaqt li jqisu bis-sħiħ il-
prinċipju tal-proporzjonalità, ikunu 
jistgħu jimponu l-kondiviżjoni ta’ tali 
faċilitajiet jew proprjetà, inklużi inter alia 
bini jew dħul għal bini, wajers tal-bini, 
arbli, antenni, torrijiet u kostruzzjonijiet 
oħra ta' appoġġ, tubi, kondjuwit, toqob 
tal-ispezzjonar, kaxxi tat-triq, kif ukoll 
elementi tan-network li mhumiex attivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-Emenda 70 (parzjalment modifikata) adottata fl-ewwel qari 
mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).
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Emenda 62

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
2002/21/KE
Artikolu 12 - paragrafu 2a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2a. L-Istati Membri, wara perjodu xieraq 
ta' konsultazzjoni pubblika li fih il-
partijiet kollha interessati jingħataw l-
opportunità li jistqarru l-fehmiet 
tagħhom, għandhom ikunu jistgħu 
jirrikjedu lid-detenturi tad-drittijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 biex jagħmlu 
użu komuni tal-faċilitajiet jew tal-
proprjetà, inkluż permezz ta' kollokazzjoni 
fiżika, sabiex jinkoraġġixxu investiment 
effiċjenti fl-infrastruttura u l-promozzjoni 
tal-innovazzjoni. Dan l-użu komuni jew 
arranġamenti ta’ koordinazzjoni jistgħu 
jinkludu regoli dwar it-taqsim tal-ispejjeż 
tal-użu komuni tal-faċilitajiet jew 
proprjetà, u għandu jkun żgurat taqsim 
xieraq tar-riskju bejn l-impriżi konċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-Emenda 70, punt 2a (parzjalment modifikata) adottata fl-
ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 63

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
2002/21/KE
Artikolu 12 – paragrafu 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu, fejn xieraq,
jiżguraw li impriżi jipprovdu l-
informazzjoni meħtieġa, jekk mitluba mill-
awtoritajiet kompetenti, sabiex dawn l-

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
impriżi jipprovdu l-informazzjoni 
meħtieġa, jekk mitluba mill-awtoritajiet 
kompetenti, sabiex dawn l-awtoritajiet, 
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awtoritajiet, flimkien mal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, ikunu jistgħu 
jistabbilixxu inventorju dettaljat tan-natura, 
disponibbiltà u lokazzjoni ġeografika tal-
faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 
jagħmluh disponibbli lil partijiet 
interessati.

flimkien mal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, ikunu jistgħu jistabbilixxu 
inventorju dettaljat tan-natura, 
disponibbiltà u lokazzjoni ġeografika tal-
faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 
jagħmluh disponibbli lil partijiet 
interessati.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 64

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
2002/21/KE
Artikolu 12 - paragrafu 3a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu l-
proċeduri ta' koordinazzjoni xierqa, 
b'koperazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, tax-xogħlijiet pubbliċi 
msemmija fil-paragrafu 2 u faċilitajiet jew 
proprjetà oħra pubbliċi xierqa. Dawn il-
proċeduri jistgħu jinkludu proċeduri li 
jiżguraw li l-partijiet interessati jkollhom 
informazzjoni rigward il-faċilitajiet jew 
proprjetà pubblika xierqa u dwar ix-
xogħlijiet pubbliċi ppjanati jew li jkunu 
qed isiru, li jkunu avżati fi żmien xieraq 
dwar dawn ix-xogħlijiet, u li l-użu komuni
jiġi ffaċilitat kemm jista' jkun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-emenda 70, punt 2c adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-
24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).
.
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Emenda 65

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill  att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
2002/21/KE
Artikolu 12 – paragrafu 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

4. Il-miżuri li jittieħdu minn awtorità 
regolatorja nazzjonali skond il-paragrafu 1
għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti, 
non-diskriminatorji u proporzjonati.";

4. Il-miżuri li jittieħdu minn awtorità 
regolatorja nazzjonali skond dan l-
Artikolu 1 għandhom ikunu oġġettivi, 
trasparenti, non-diskriminatorji u 
proporzjonati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-emenda 70, punt 3 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-
24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 66

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill  att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
2002/21/KE
Artikolu 13a – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

L-awtorità regolatorja nazzjonali 
konċernata għandha tgħarraf lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fi Stati 
Membri oħra u l-Aġenzija Ewropea dwar 
is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni 
(ENISA) jekk Stati Membri oħra setgħu 
kienu jew kienu affettwati. L-awtorità 
regolatorja nazzjonali konċernata tista' 
tgħarraf lill-pubbliku jew titlob lill-impriżi 
kkonċernati biex jagħmlu dan, fejn 
tistabbilixxi li jkun fl-interess pubbliku li 
l-ksur ikun żvelat.

Meta jkun xieraq, l-awtorità kompetenti 
nazzjonali kkonċernata għandha tgħarraf 
lill-awtoritajiet regolatorji kompetenti 
nazzjonali fi Stati Membri oħra u l-
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Networks u l-Informazzjoni (ENISA).
Meta jkun fl-interess pubbliku li l-ksur 
ikun żvelat, l-awtorità nazzjonali 
kompetenti tista’ tinforma lill-pubbliku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-Emenda 71, punt 3, paragrafu 2 (parzjalment modifikata) 
adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 67

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill  att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
2002/21/KE
Artikolu 13b – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kompetenti jkollhom is-setgħa li joħorġu 
istruzzjonijiet li jorbtu lill-impriżi li 
jipprovdu n-networks pubbliċi tal-
komunikazzjoni jew is-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika disponibbli 
għall-pubbliku sabiex jimplimentaw l-
Artikolu 13a.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kompetenti jkollhom is-setgħa li joħorġu 
istruzzjonijiet li jorbtu lill-impriżi li 
jipprovdu n-networks pubbliċi tal-
komunikazzjoni jew is-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika disponibbli 
għall-pubbliku sabiex jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13a. Dawn l-
istruzzjonijiet vinkolanti għandhom ikunu 
proporzjonati u għandhom jiġu 
implimentati fi skeda ta' żmien 
raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-Emenda 72 (parzjalment modifikata) adottata fl-ewwel qari 
mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 68

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
2002/21/KE
Artikolu 13b – paragrafu 3
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom 
is-setgħat kollha meħtieġa biex jinvestigaw 
il-każi ta’ nuqqas ta’ konformità.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom 
is-setgħat kollha meħtieġa biex jinvestigaw 
il-każi ta' nuqqas ta' konformità u l-effetti 
tagħhom fuq is-sigurtà u l-integrità tan-
networks.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-Emenda 75 (ftit modifikata) adottata fl-ewwel qari mill-
Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 69

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
2002/21/KE
Artikolu 14 – paragrafu 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3. Fejn impriża jkollha saħħa sinifikanti 
fis-suq f'suq speċifiku, tista’ wkoll titqies li 
jkollha saħħa sinifikanti fis-suq f'suq 
relatat mill-qrib, fejn ir-rabtiet bejn iż-
żewġ swieq huma tali li jippermettu li s-
saħħa fis-suq miżmuma f'suq wieħed 
titferra’ fis-suq l-ieħor, b'hekk issaħħaħ is-
saħħa tas-suq ta' l-impriża. 
Konsegwentement, rimedji mmirati lejn il-
prevenzjoni ta' tali trasferiment jistgħu jiġu 
applikati fis-suq marbut skond l-Artikoli 
9, 10, 11 u 13 tad-Direttiva 2002/19/KE 
(id-"Direttiva tal-Aċċess") u fejn tali 
rimedji ma jkunux biżżejjed, jistgħu jiġu 
imposti rimedji skond l-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2002/22/KE (id-"Direttiva dwar 
is-Servizz Universali").";

3. Fejn impriża jkollha saħħa sinifikanti 
fis-suq f'suq speċifiku, (minn issa ‘l 
quddiem imsejjaħ "l-ewwel suq"), tista’ 
wkoll tiġi magħżula bħala li għandha 
saħħa sinifikanti fis-suq f'suq relatat mill-
qrib (minn issa ‘l quddiem imsejjaħ "it-
tieni suq") fejn ir-rabtiet bejn iż-żewġ 
swieq huma tali li jippermettu li s-saħħa 
fis-suq miżmuma fl-ewwel suq titħalla 
tinħass fit-tieni suq, u b'hekk issaħħaħ is-
saħħa tas-suq ta' l-impriża.
Konsegwentement, rimedji mmirati lejn il-
prevenzjoni ta' tali trasferiment jistgħu jiġu 
imposti fit-tieni suq skond l-Artikoli 9, 10, 
11 u 13 tad-Direttiva 2002/19/KE (id-
"Direttiva tal-Aċċess") u fejn tali rimedji 
ma jkunux biżżejjed, jistgħu jiġu imposti 
rimedji skond l-Artikolu 17 tad-Direttiva 
2002/22/KE (id-"Direttiva dwar is-Servizz 
Universali").";
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).

Emenda 70

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17 – punt b
2002/21/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Wara l-konsultazzjoni pubblika u l-
konsultazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u wara li tieħu kont sħiħ tal-
opinjoni tal-GRET, il-Kummissjoni, skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 22(2),
għandha tadotta Rakkomandazzjoni dwar 
is-Swieq ta’ Prodotti u Servizzi Rilevanti ( 
ir-"Rakkomandazzjoni"). Ir-
Rakkomandazzjoni għandha tidentifika 
dawk is-swieq ta’ prodotti u servizzi 
ġewwa s-settur tal-komunikazzjoni 
elettronika li l-karatteristiċi tagħhom 
jistgħu jkunu hekk li jiġġustifikaw l-
impożizzjoni ta’ l-obbligi regolatorji 
stabbiliti fid-Direttivi Speċifiċi, bla ħsara 
għas-swieq li jistgħu jkunu definiti 
f’każijiet speċifiċi skond il-liġi tal-
kompetizzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tiddefinixxi s-swieq skond il-prinċipji tal-
liġi tal-kompetizzjoni.

1. Wara l-konsultazzjoni pubblika u l-
konsultazzjoni mal-BERT, il-Kummissjoni 
għandha tadotta Rakkomandazzjoni dwar 
is-Swieq ta’ Prodotti u Servizzi Rilevanti 
(hawn iktar ’il quddiem imsejħa “ir-
Rakkomandazzjoni”). Ir-
Rakkomandazzjoni għandha tidentifika 
dawk is-swieq ta’ prodotti u servizzi 
ġewwa s-settur tal-komunikazzjoni 
elettronika li l-karatteristiċi tagħhom 
jistgħu jkunu hekk li jiġġustifikaw l-
impożizzjoni ta’ l-obbligi regolatorji 
stabbiliti fid-Direttivi Speċifiċi, bla ħsara 
għas-swieq li jistgħu jkunu definiti 
f’każijiet speċifiċi skond il-liġi tal-
kompetizzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tiddefinixxi s-swieq skond il-prinċipji tal-
liġi tal-kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).
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Emenda 71

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17 – punt d
2002/21/KE
Artikolu 15 – paragrafu 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

4. Wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet 
nazzjonali regolatorji il-Kummissjoni
tista', wara li tieħu kont sħiħ tal-opinjoni 
tal-GRET, waqt li taġixxi skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 22(2a),
tadotta deċiżjoni li tidentifika swieq
transnazzjonali.

4. Il-Kummissjoni tista', wara li tieħu kont 
sħiħ tal-opinjoni tal-BERT sottomessa 
skont l-Artikolu 7 tar-Regolament 
[…/KEC], waqt li taġixxi skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 22(3),
tadotta deċiżjoni li tidentifika swieq 
transnazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 72

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – punt b
2002/21/KE
Artikolu 16 – paragrafi 5 u 6

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

5. Fil-każ tas-swieq transnazzjonali 
identifikati fid-Deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 15(4), l-awtoritajiet nazzjonali 
regolatorji konċernati għandhom 
konġuntement iwettqu analiżi tas-suq, 
waqt li jieħdu kont sħiħ tal-Linji Gwida u 
jiddeċiedu b'mod miftiehem dwar 
kwlaunkwe impożizzjoni, manutenzjoni, 
emenda jew irtirar tal-obbligazzjonijiet 
regolatorji msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan 
l-Artikolu.

5. Fil-każ tas-swieq transnazzjonali 
identifikati fid-Deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 15(4), il-Kummissjoni għandha 
titlob lill-BERT iwettaq analiżi tas-suq, 
waqt li tqis b’mod sħiħ il-Linji Gwida u 
tagħti opinjoni dwar kwalunkwe
impożizzjoni, manutenzjoni, emenda jew 
irtirar tal-obbligazzjonijiet regolatorji 
msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu.

Il-Kummissjoni, filwaqt li tqis sewwa l-
opinjoni tal-BERT, tista’ toħroġ deċiżjoni 
li tinnomina impriża waħda jew iżjed 
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bħala li impriża/i li għandhom saħħa 
sinifikanti f’dak is-suq, u timponi 
obbligu/i speċifiku/ċi skont 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). Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha ssegwi l-għanijiet 
tal-politika stipulati fl-Artikolu 8.

6. Miżuri meħuda skond id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3 u 4 
għandhom ikunu soġġetti għall-proċeduri 
msemmija fl-Artikoli 6 u 7. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iwettqu 
analiżi tas-swieq rilevanti u jinnotifikaw l-
abbozz ta' miżura korrispondenti skond l-
Artikolu 7:

6. Miżuri meħuda skond id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3 u 4 
għandhom ikunu soġġetti għall-proċeduri 
msemmija fl-Artikoli 6 u 7. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iwettqu 
analiżi tas-swieq rilevanti u jinnotifikaw l-
abbozz ta' miżura korrispondenti skond l-
Artikolu 7:

(a) fi żmien tliet snin mill-adozzjoni tal-
miżura preċedenti relatata ma’ dak is-suq; 
Madankollu, b'mod eċċezzjonali, dak il-
perijodu jista' jiġi estiż lil hinn minn tliet
snin, fejn l-awtorità nazzjonali regolatorja 
tkun notifikat estensjoni proposta b'raġuni 
lill-Kummissjoni u l-Kummissjoni ma 
tkunx oġġezzjonat fi żmien xahar mill-
estensjoni notifikata;

(a) fi żmien tliet snin mill-adozzjoni tal-
miżura preċedenti relatata ma’ dak is-suq; 
Madankollu, b'mod eċċezzjonali, dak il-
perijodu jista' jiġi estiż għal sentejn oħra 
addizzjonali, fejn l-awtorità nazzjonali 
regolatorja tkun notifikat estensjoni 
proposta b'raġuni lill-Kummissjoni u l-
Kummissjoni ma tkunx oġġezzjonat fi 
żmien xahar mill-estensjoni notifikata;

(b) fi żmien sentejn mill-adozzjoni ta' 
Rakkomandazzjoni riveduta dwar is-swieq 
rilevanti, għas-swieq li ma kinux notifikati 
qabel lill-Kummissjoni, jew;

(b) fi żmien sentejn mill-adozzjoni ta' 
Rakkomandazzjoni riveduta dwar is-swieq 
rilevanti, għas-swieq li ma kinux notifikati 
qabel lill-Kummissjoni, jew;

(c) fi żmien sentejn mill-adeżjoni tagħhom, 
għall-Istati Membri li għadhom kif issieħbu 
mal-Unjoni.

(c) fi żmien sentejn mill-adeżjoni tagħhom, 
għall-Istati Membri li għadhom kif issieħbu 
mal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).
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Emenda 73

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – punt c
2002/21/KE
Artikolu 16 – paragrafu 7

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

7. Meta awtorità regolatorja nazzjonali ma 
tkunx temmet l-analiżi tagħha tas-suq 
rilevanti identifikat fir-Rakkomandazzjoni 
fiż-żmien preskritt fl-Artikolu 16(6), il-
GRET għandha, fuq talba, tipprovdi 
assistenza lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata fit-tlestija tal-
analiżi tas-suq speċifiku u l-obbligi 
speċifiċi li ser jiġu imposti. B'din l-
assistenza, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali konċernata għandha fi żmien 
sitt xhur tinnotifika l-abbozz ta' miżura 
lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 7.

7. Meta awtorità regolatorja nazzjonali ma 
tkunx temmet l-analiżi tagħha tas-suq 
rilevanti identifikat fir-Rakkomandazzjoni 
fiż-żmien preskritt fl-Artikolu 16(6), il-
Kummissjoni tista’ titlob lill-BERT sabiex 
toħroġ opinjoni, inkluż abbozz ta’ miżura,  
dwar l-analiżi tas-suq speċifiku u l-obbligi 
speċifiċi li ser jiġu imposti. Il-Bert għandu 
jwettaq konsultazzjoni pubblika dwar l-
abbozz ta' miżura konċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 74

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19 – punt a
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 17 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(a) Fit-tieni sentenza tal-paragrafu 1, il-
kliem "waqt li tagġixxi skond il-proċedura 
msemmija f'Artikolu 22(2)" huwa sostitwit 
bil-kliem "waqt li taġixxi skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 22(2a).

(a) Fl-ewwel sentenza tal-paragrafu 1, il-
kliem "waqt li tagġixxi skond il-proċedura 
msemmija f'Artikolu 22(2)" huwa sostitwit 
bil-kliem "waqt li taġixxi skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 22(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu
62(2)(a)).

Emenda 75

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19 – punt b
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Fin-nuqqas ta' dawk l-istandards u/jew 
speċifikazzjonijiet, l-Istati Membri 
għandhom jinkoraġġixxu l-
implimentazzjoni ta' standards 
internazzjonali jew rakkomandazzjonijiet 
adottati mill-Unjoni Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjoni (ITU), il-Kumitat tal-
Komunikazzjoni Elettronika (ECC), l-
Organizzazzjoni Internazzjonali għall-
Istandardizzazzjoni (ISO) u il-
Kummissjoni Internazzjonali 
Elettroteknika (IEC).";

"Fin-nuqqas ta' dawk l-istandards u/jew 
speċifikazzjonijiet, l-Istati Membri 
għandhom jinkoraġġixxu l-
implimentazzjoni ta' standards 
internazzjonali jew rakkomandazzjonijiet 
adottati mill-Unjoni Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjoni (ITU), il-Konferenza 
Ewropea tal-Amministrazzjonijiet tal-
Posta u t-Telekomunikazzjonijiet (CEPT), 
l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-
Istandardizzazzjoni (ISO) u il-
Kummissjoni Internazzjonali 
Elettroteknika (IEC).";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 83 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' 
Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 76

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19 – punt ċ
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 17 – paragrafu 5

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

5. Fejn il-Kummissjoni tqis li l-istandards 
u/jew speċifikazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 ma jikkontribwixxux aktar 
għall-provvista ta' servizzi armonizzati ta' 

5. Fejn il-Kummissjoni tqis li l-istandards 
u/jew speċifikazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 ma jikkontribwixxux aktar 
għall-provvista ta' servizzi armonizzati ta' 
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komunikazzjoni elettronika, jew li ma 
jkunux għadhom jilħqu l-ħtiġiet tal-
konsumatur jew qed ifixklu l-iżvilupp 
teknoloġiku, għandha, waqt li taġixxi skont 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 22(2a),
tneħħihom mill-lista ta' standards u/jew 
speċifikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 
1.

komunikazzjoni elettronika, jew li ma 
jkunux għadhom jilħqu l-ħtiġiet tal-
konsumatur jew qed ifixklu l-iżvilupp 
teknoloġiku, għandha, waqt li taġixxi skont 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 22(3), 
tneħħihom mill-lista ta' standards u/jew 
speċifikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 
1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 77

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19 – punt e
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 17 – paragrafu 6a

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

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

6a. Il-miżuri ta’ implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1, 4, 5 u 6,
imfassla biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 78

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 19
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 
ta’ din id-Direttiva u tal-Artikoli 6 u 8 tad-
Direttiva 2002/20/KE ("id-Direttiva ta' 
Awtorizzazzjoni"), fejn il-Kummissjoni 
ssib li d-diverġenzi fl-implimentazzjoni 
mill-awtoritajiet nazzjonali regolatorji tal-
kompiti regolatorji speċifikati f'din id-
Direttiva u d-Direttivi Speċifiċi jistgħu 
joħolqu barriera għas-suq intern, il-
Kummissjoni tista’, wara li tieħu kont sħiħ 
tal-opinjoni tal-GRET, jekk ikun hemm 
waħda, toħroġ rakkomandazzjoni dwar l-
applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet f’din id-Direttiva u fid-
Direttivi Speċifiċi sabiex ikomplu jintlaħqu 
l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 8.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 
ta’ din id-Direttiva u tal-Artikoli 6 u 8 tad-
Direttiva 2002/20/KE ("id-Direttiva ta' 
Awtorizzazzjoni"), fejn il-Kummissjoni 
ssib li d-diverġenzi fl-implimentazzjoni 
mill-awtoritajiet nazzjonali regolatorji tal-
kompiti regolatorji speċifikati f'din id-
Direttiva u d-Direttivi Speċifiċi jistgħu 
joħolqu barriera għas-suq intern, il-
Kummissjoni tista’, wara li tieħu kont sħiħ 
tal-opinjoni tal-GRET, jekk ikun hemm 
waħda, toħroġ deċiżjoni dwar l-
applikazzjoni armonizzata tad-
dispożizzjonijiet f’din id-Direttiva u fid-
Direttivi Speċifiċi sabiex ikomplu jintlaħqu 
l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 8.

2. Meta l-Kummissjoni toħroġ 
rakkomandazzjoni skond il-paragrafu 1, 
għandha taġixxi skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 22(2).
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jieħdu 
kont sħiħ ta' dawk ir-
rakkomandazzjonijiet fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom. Meta awtorità 
regolatorja nazzjonali tagħżel li ma 
ssegwix ir-rakkomandazzjoni, hija 
għandha tinforma lill-Kummissjoni, waqt 
li tagħti r-raġunijiet għall-pożizzjoni 
tagħha.

2a. Il-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
maħsuba sabiex temenda elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva filwaqt li 
tikkomplimentaha, għandha tkun adottata 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 22(3).
2b. Il-miżuri adottati skont il-
paragrafu 1 jistgħu jinkludu l-
identifikazzjoni ta’ strateġija armonizzata 
jew ikkoordinata biex tindirizza l-
kwistjonijiet li ġejjin:
(a) l-implimentazzjoni konsistenti ta' 
strateġiji regolatorji, inkluż it-trattament 
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regolatorju ta' servizzi ġodda, swieq sub-
nazzjonali u servizzi ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
transkonfinali pprovduti lin-negozji;
(b) kwistjonijiet relatati mal-għoti ta' 
numri, ismijiet u indirizzi, inklużi l-firxa 
tan-numri, il-portabilità tan-numri u tal-
elementi ta' identifikazzjoni, is-sistemi li 
jittraduċu n-numri u l-indirizzi, u l-aċċess 
għas-servizzi ta'emerġenza tal-112;
(c) il-kwistjonijiet tal-konsumaturi 
mhux koperti permezz tad-Direttiva 
2002/22/KE (Direttiva dwar is-Servizzi 
Universali), inkluż b'mod partikolari l-
aċċess għal servizzi u t-tagħmir tal-
komunikazzjoni elettronika għal utenti 
aħħara b’diżabilità;
(d) il-kontabilità regolatorja, inkluż il-
kalkolu tar-riskju tal-investiment.

3. Il-GRET tista’ fuq l-inizjattiva tagħha 
stess tagħti parir lill-Kummissjoni dwar 
jekk il-miżura għandhiex tiġi adottata 
skond il-paragrafu 1.

3. Il-GRET tista’ fuq l-inizjattiva tagħha 
stess tagħti parir lill-Kummissjoni dwar 
jekk il-miżura għandhiex tiġi adottata 
skond il-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-Emenda 84 (modifikata) adottata fl-ewwel qari mill-
Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 79

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 23
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 21 – paragrafi 2 u 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. Kwalunkwe parti tista’ tirreferi d-disputa 
lill-awtoritajiet nazzjonali regolatorji 
konċernati. L-awtoritajiet nazzjonali 
regolatorji kompetenti għandhom 
jikkoordinaw l-isforzi tagħhom sabiex 

2. Kwalunkwe parti tista’ tirreferi d-disputa 
lill-awtoritajiet nazzjonali regolatorji 
konċernati. L-awtoritajiet nazzjonali 
regolatorji kompetenti għandhom 
jikkoordinaw l-isforzi tagħhom fi ħdan il-
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tinstab soluzzjoni għad-disputa, skond l-
għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 8.

BERT sabiex tinstab soluzzjoni għad-
disputa, safejn hu possibbli permezz tal-
adozzjoni ta’ deċiżjoni konġunta, skond l-
għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 8.
Kwalunkwe obbligu impost fuq l-impriżi 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
bħala parti minn proċess tas-sejbin ta’ 
soluzzjoni għal tilwima għandu 
jikkonforma mad-Dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva u tad-Direttivi Speċifiċi.

Kwalunkwe awtorità nazzjonali regolatorja 
li għandha kompetenza f’tali disputa tista’ 
titlob lill-GRET biex tadotta opinjoni dwar 
l-azzjoni li trid tittieħed skond id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva Qafas u/jew 
d-Direttivi Speċifiċi biex tiġi solvuta d-
disputa.

Kwalunkwe awtorità nazzjonali regolatorja 
li għandha kompetenza f’tali disputa tista’ 
titlob lill-BERT biex joħroġ 
rakkomandazzjoni skont l-Artikolu 18 tar-
Regolament (KE) Nru.../2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-... [li 
jwaqqaf il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej 
tat-Telekomunikazzjonijiet (BERT)] dwar 
l-azzjoni li trid tittieħed skond id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva Qafas u/jew 
d-Direttivi Speċifiċi biex tiġi solvuta d-
disputa.

Meta din it-talba tkun saret lill-GRET, 
kwalunkwe awtorità nazzjonali regolatorja 
li jkollha l-kompetenza f’xi aspett tad-
disputa għandha tistenna l-opinjoni tal-
GRET, qabel ma taġixxi biex tirriżolvi d-
disputa. Dan m'għandux jimpedixxi lill-
awtoritajiet nazzjonali regolatorji milli 
jieħdu l-miżuri urġenti meta jkun meħtieġ.

Meta din it-talba tkun saret lill-BERT, 
kwalunkwe awtorità nazzjonali regolatorja 
li jkollha l-kompetenza f’xi aspett tad-
disputa għandha tistenna r-
rakkomandazzjoni tal-BERT skont l-
Artikolu 18 tar-Regolament (KE) 
Nru.../2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’... [li jwaqqaf il-Korp ta’ 
Regolaturi Ewropej tat-
Telekomunikazzjonijiet (BERT)] qabel ma 
taġixxi biex tirriżolvi d-disputa. Dan 
m'għandux jimpedixxi lill-awtoritajiet 
nazzjonali regolatorji milli jieħdu l-miżuri 
urġenti meta jkun meħtieġ.

Kull obbligu impost fuq l-impriża mill-
awtorità regolatorja nazzjonali biex 
tirriżolvi d-disputa għandu jirrispetta d-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi u jieħu kont sħiħ tal-
opinjoni adottata mill-GRET.

Kull obbligu impost fuq l-impriża mill-
awtorità regolatorja nazzjonali biex 
tirriżolvi d-disputa għandu jirrispetta d-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tad-
Direttivi Speċifiċi u jieħu kont sħiħ tar-
rakkomandazzjoni maħruġa mill-BERT 
skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) 
Nru.../2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-... [li jwaqqaf il-Korp ta’ 
Regolaturi Ewropej tat-
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Telekomunikazzjonijiet (BERT)].
3. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu 
dispożizzjoni għall-awtoritajiet nazzjonali 
regolatorji kompetenti biex flimkien ma 
jaċċettawx li jirriżolvu d-disputa meta 
jkunu jeżistu mekkaniżmi oħra, inkluża l-
medjazzjoni, u dawn ikunu jistgħu 
jikkontribwixxu aħjar għar-riżoluzzjoni 
tad-disputa b’mod f’waqtu skond id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8.

3. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu 
dispożizzjoni għall-awtoritajiet nazzjonali 
regolatorji kompetenti biex flimkien ma 
jaċċettawx li jirriżolvu d-disputa meta 
jkunu jeżistu mekkaniżmi oħra, inkluża l-
medjazzjoni, u dawn ikunu jistgħu 
jikkontribwixxu aħjar għar-riżoluzzjoni 
tad-disputa b’mod f’waqtu skond id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8.

Huma għandhom jinfurmaw lill-partijiet 
mingħajr dewmien. Jekk wara erba’ xhur 
id-disputa ma tkunx riżolta, fejn id-disputa 
ma tkunx tressqet quddiem il-qrati mill-
parti li tkun qed tfittex rimedju u jekk 
kwalunkwe waħda mill-partijiet titlob dan, 
l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji 
għandhom jikkoordinaw l-isforzi tagħhom 
sabiex jirriżolvu d-disputa, f'konformità 
mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 
8 u b'kont sħiħ meħud ta' kwalunkwe 
opinjoni adottata mill-GRET.

Huma għandhom jinfurmaw lill-partijiet 
mingħajr dewmien. Jekk wara erba’ xhur 
id-disputa ma tkunx riżolta, fejn id-disputa 
ma tkunx tressqet quddiem il-qrati mill-
parti li tkun qed tfittex rimedju u jekk 
kwalunkwe waħda mill-partijiet titlob dan, 
l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji 
għandhom jikkoordinaw l-isforzi tagħhom 
sabiex jirriżolvu d-disputa, safejn hu 
possibbli permezz tal-adozzjoni ta’ 
deċiżjoni konġunta, f'konformità mad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8 u 
b'kont sħiħ meħud ta' kwalunkwe opinjoni 
adottata mill-BERT skont l-Artikolu 18 
tar-Regolament (KE) Nru.../2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-... [li 
jwaqqaf il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej 
tat-Telekomunikazzjonijiet (BERT)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel paragrafu ta’ din l-emenda jdaħħal mill-ġdid l-Emenda 86 adottata fl-ewwel qari 
mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 80

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 24
Direttiva 2002/21/KE
Artikolu 21a
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

‘L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skond din id-Direttiva u d-Direttivi 
Speċifiċi u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li jkunu 
implimentati. Il-pieni li jkun ipprovdut 
għalihom għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa ... u 
għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien dwar kwalunkwe emenda 
sussegwenti li tolqothom.

‘L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skond din id-Direttiva u d-Direttivi 
Speċifiċi u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li jkunu 
implimentati. Il-pieni li jkun ipprovdut 
għalihom għandhom ikunu xierqa, 
effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
mhux iktar tard mill...* u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ ddaħħal il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 81

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 28
Direttiva 2002/21/KE
Anness II - subparagrafu 1 - parti introduttorja

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Żewġ impriżi jew aktar jistgħu jinstabu li 
jkunu f'pożizzjoni ta' dominanza konġunta 
fis-sens tal-Artikolu 14 jekk, anke fin-
nuqqas ta' struttura jew rabtiet oħra 
bejniethom, huma joperaw f'suq li huwa 
karatterizzat b'nuqqas ta' kompetizzjoni 
effettiva u li fih l-ebda impriża ma għandha 
saħħa sinifikanti fis-suq. Skond id-
dispożizzjonijiet dwar id-dominanza 
konġunta stabbiliti fir- Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 139/2004 ta' l-20 ta' 
Jannar 2004 dwar il-kontroll ta' 

Żewġ impriżi jew aktar jistgħu jinstabu li 
jkunu f'pożizzjoni ta' dominanza konġunta 
fis-sens tal-Artikolu 14 jekk, anke fin-
nuqqas ta' struttura jew rabtiet oħra 
bejniethom, huma joperaw f'suq li huwa 
karatterizzat b'nuqqas ta' kompetizzjoni 
effettiva u li fih l-ebda impriża ma għandha 
saħħa sinifikanti fis-suq. Skond il-liġi 
Komunitarja applikabbli u l-każistika tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
dwar id-dominanza konġunta, dan x'aktarx 
ser ikun il-każ fejn is-suq huwa konċentrat 
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konċentrazzjonijiet bejn impriżi (ir-
Regolament tal-KE dwar il-Fużjonijiet)*,
dan x'aktarx ser ikun il-każ fejn is-suq 
huwa konċentrat u jesebixxi numru ta' 
karatteristiċi xierqa li minnhom dawn li 
ġejjin jistgħu jkunu l-aktar rilevanti fil-
kuntest tal-komunikazzjoni:

u jesebixxi numru ta' karatteristiċi xierqa li 
minnhom dawn li ġejjin jistgħu jkunu l-
aktar rilevanti fil-kuntest tal-
komunikazzjoni:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).

Emenda 82

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – punt b
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 2 – punt 0065

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(e) “(e) "linja lokali" tfisser iċ-ċirkwit 
fiżiku li jqabbad il-punt tat-terminazzjoni 
tan-network fil-post tal-abbonat mal-qafas 
prinċipali ta' distribuzzjoni jew faċilità 
ekwivalenti fin-network tal-
komunikazzjoni elettronika pubbliku fiss.”;

(e) "linja lokali" tfisser iċ-ċirkwit fiżiku li 
jqabbad il-punt tat-terminazzjoni tan-
network mal-qafas prinċipali ta' 
distribuzzjoni jew faċilità ekwivalenti fin-
network tal-komunikazzjoni elettronika 
pubbliku fiss.”;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ ddaħħal il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 83

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 2
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. L-operturi tan-networks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandhom ikollhom id-
dritt u, meta jintalbu minn impriżi oħra li 
jkunu awtorizzati biex jagħmlu dan skond 
l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/20/KE 
(Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), l-
obbligu li jinnegozjaw l-ikkonnettjar ta’ 
network ma’ ieħor bl-iskop li jipprovdu s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li 
jkunu disponibbli għall-pubbliku, sabiex 
jiżguraw il-provvista u l-interoperabilità 
tas-servizzi mal-Komunità kollha. L-
operaturi għandhom joffru l-aċċess u l-
ikkonnettjar lill-impriżi l-oħra skond 
termini u kundizzjonijiet konsisenti ma’ l-
obbligi imposti mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali skond l-Artikoli 5, 6, 7 u 8.";

1. L-operturi tan-networks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandhom ikollhom id-
dritt u, meta jintalbu minn impriżi oħra li 
jkunu awtorizzati biex jagħmlu dan skond 
l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/20/KE 
(Direttiva dwar l-Awtorizzazzjoni), l-
obbligu li jinnegozjaw l-ikkonnettjar ta’ 
network ma’ ieħor bl-iskop li jipprovdu s-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li 
jkunu disponibbli għall-pubbliku jew li 
jwasslu kontenut tax-xandir jew jagħtu 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, 
sabiex jiżguraw il-provvista u l-
interoperabilità tas-servizzi mal-Komunità 
kollha. L-operaturi għandhom joffru l-
aċċess u l-ikkonnettjar lill-impriżi l-oħra 
skond termini u kundizzjonijiet konsisenti 
ma’ l-obbligi imposti mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali skond l-Artikoli 5 sa
8. Madankollu, it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-interkonnessjoni 
m’għandhomx jintroduċu ostakli mhux 
ġustifikati għall-interoperabilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-emendi 93 u 94 adottati fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 
ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 84

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom, waqt li jaġixxu biex jilħqu l-
għanijet stabbiliti fl-Artikolu 8 tad-

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom, waqt li jaġixxu biex jilħqu l-
għanijet stabbiliti fl-Artikolu 8 tad-
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Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas), 
iħeġġu u fejn xieraq jiżguraw, skond id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, aċċess 
u interkonnessjoni adegwati, u 
interoperabbiltà ta' servizzi, waqt li 
jeżerċitaw ir-responsabbiltà tagħhom 
b'mod li jippromwovi l-effiċjenza, il-
kompetizzjoni sostenibbli, investiment u 
innovazzjoni effiċjenti, u jagħtu l-
benefiċċju massimu lill-utenti finali.";

Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas), 
iħeġġu u fejn xieraq jiżguraw, skond id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, aċċess 
u interkonnessjoni adegwati, u
interoperabbiltà ta' servizzi, waqt li 
jeżerċitaw ir-responsabbiltà tagħhom 
b'mod li jippromwovi l-effiċjenza, il-
kompetizzjoni sostenibbli, l-investiment u
l-innovazzjoni, u jagħtu l-benefiċċju 
massimu lill-utenti finali.";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ ddaħħal il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 85

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a 

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(aa) fil-paragrafu 1, il-punt (a) għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
“(a) sal-punt meħtieġ sabiex jiġu żgurati 
l-konnettività minn tarf għall-ieħor bħas-
servizzi tad-direttorju, l-obbligi fuq l-
intrapriżi li jikkontrollaw l-aċċess għall-
utenti aħħarin, inkluż, f’każijiet 
iġġustifikati, l-obbligu tal-
interkonnessjoni tan-networks tagħhom 
fejn dan ma jkunx diġà il-każ jew biex 
jagħmlu s-servizzi tagħhom interoperabbli 
b’ termini ġusti, trasparenti u 
raġonevoli;”

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).

Emenda 86

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt b
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill 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 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 Qafas).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ ddaħħal il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 87

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 4
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 6 – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill 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).

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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Fit-tħejjija tad-dispożizzjonijiet 
imsemmija f'dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni tista’ tkun megħjuna mill-
Korp ta’ Regolaturi Ewropej tat-
Telekomunikazzjonijiet (minn hawn ‘il 
quddiem imsejħa ‘BERT’).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tintroduċi l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).

Emenda 88

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 6 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(aa) Il-paragrafu 2 għandu jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:
"2. Fejn operatur huwa identifikat bħala 
li jkollu saħħa tas-suq sinifikanti f'suq 
speċifiku bħala riżultat ta' analiżi tas-suq 
imwettqa skont l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas), l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom, kif inhu xieraq, jimponu l-
obbligi stipulati fl-Artikoli 9 sa 13a ta' din 
id-Direttiva f’konformità mal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu -7a tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta’ Qafas).
Meta tiġi evalwata l-proporzjonalità tal-
obbligi u l-kundizzjonijiet li għandhom 
jiġu imposti, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom iqisu l-
kundizzjonijiet kompetittivi differenti li 
jkun hemm fiz-zoni differenti fl-Istati 
Membri tagħhom."
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda (ara Emenda 97) iddaħħal mill-ġdid il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-
ewwel qari tiegħu (Artikolu 62(2)(a)). Ir-referenza għall-adattament tar-rimedji għall-
kundizzjonijiet ġeografiċi ta' kompetizzjoni ġiet immexxija mill-Artikolu 5.

Emenda 89

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 6 – punt b – punt ii
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

F'każijiet eċċezzjonali, meta l-awtorità 
regolatorja nazzjonali jkollha l-ħsieb li 
timponi fuq operaturi b'saħħa sinjifikanti
fis-suq obbligi oħra għall-aċċess jew 
interkonnessjoni barra minn dawk imniżżla 
fl-Artikoli 9 sa 13 ta' din id-Direttiva 
għandha tibgħat din it-talba lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tagħti l-akbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni 
tal-Grupp ta' Regolaturi Ewropej fit-
Telekomunikazzjoni (GERT)*. Il-
Kummissjoni, waqt li taġixxi skond l-
Artikolu 14(2), għandha tieħu deċiżjoni li 
tawtorizza jew tipprevjeni lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali mill-tieħu dawn il-
miżuri.

F'każijiet eċċezzjonali, meta awtorità 
regolatorja nazzjonali jkollha l-ħsieb li 
timponi fuq operaturi b'saħħa sinifikanti
fis-suq obbligi oħra għall-aċċess jew 
interkonnessjoni barra minn dawk imniżżla 
fl-Artikoli 9 sa 13a ta' din id-Direttiva,
għandha tibgħat din it-talba lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tagħti l-akbar kunsiderazzjoni lill-opinjoni 
tal-BERT. Il-Kummissjoni, waqt li taġixxi 
skont l-Artikolu 14(2), għandha tieħu 
deċiżjoni li tawtorizza jew tipprevjeni lill-
awtorità regolatorja nazzjonali milli tieħu 
dawn il-miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM għandha l-għan li tilħaq kumprumess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 
62(2)(b)) billi tissottometti l-obbligu tas-Separazzjoni Funzjonali għad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu -7a (koregolazzjoni).
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Emenda 90

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 7 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistgħu, skond id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 8, jimponu obbligi għat-
trasparenza b'relazzjoni mal-
interkonnessjoni u/jew aċċess, li jeħtieġu li 
l-operaturi jagħmlu pubbliku informazzjoni 
speċifika, bħal informazzjoni dwar il-
kontabilità, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-
karatteristiċi tan-network, it-termini u 
kondizzjonijiet għall-forniment u l-użu, 
inklużi l-linji politiċi dwar il-ġestjoni tat-
traffiku, u l-prezzijiet.";

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistgħu, skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 8, jimponu obbligi għat-
trasparenza b'relazzjoni mal-
interkonnessjoni u/jew l-aċċess, li jeħtieġu 
li l-operaturi jagħmlu pubbliku 
informazzjoni speċifika, bħal 
informazzjoni dwar il-kontabilità, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-karatteristiċi 
tan-network, ir-restrizzjonijiet fuq l-aċċess 
għas-servizzi u l-applikazzjonijiet, politiki 
ta' ġestjoni tat-traffiku, it-termini u 
kondizzjonijiet għall-forniment u l-użu, 
inklużi l-linji politiċi dwar il-ġestjoni tat-
traffiku, u l-prezzijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 98 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' 
Settembru 2008, T6/0449/2008  (Regola 62(2)(a)).

Emenda 91

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 7 – punt b
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

4. Minkejja l-paragrafu 3, fejn operatur 
ikollu obbligi taħt l-Artikolu 12 dwar 
aċċess għal infrastrutturi ta' network ta' 
kummerċ bl-ingrossa, inkluż aċċess
disassoċjat għal-linja lokali f'post fiss, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

4. Minkejja l-paragrafu 3, fejn jinstab li
operatur, skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas), ikollu 
saħħa sinifikanti fis-suq f'suq rilevanti 
dwar l-aċċess lokali f'lok fiss, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 



PR\770260MT.doc 79/98 PE420.223v01-00

MT

għandhom jiżguraw il-pubblikazzjoni tal-
offerta ta' referenza li jkun fiha tal-anqas l-
elementi stabbiliti fl-Anness II.";

għandhom jiżguraw il-pubblikazzjoni ta'-
offerta ta' referenza li jkun fiha tal-anqas l-
elementi stabbiliti fl-Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 99 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' 
Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 92

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – punt d
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – test introduttorju

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. Fejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
ikunu qegħdin jikkunsidraw l-obbligi 
msemmija fil-paragrafu 1, u b' mod 
partikulari, meta jkunu qegħdin jevalwaw 
kif tali obbligi jistgħu jkunu proporzjonali
għall-Artikolu 8 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(id-Direttiva Qafas), huma għandhom 
jieħdu kont b' mod partikulari tal- fatturi li 
ġejjin:

2. Fejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
ikunu qegħdin jikkunsidraw l-obbligi 
msemmija fil-paragrafu 1, u b' mod 
partikulari, meta jkunu qegħdin jevalwaw 
jekk tali obbligi jkunux imposti b'mod
proporzjonali għall-għanijiet stabbiliti fl-
Artikolu 8 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta' Qafas), huma għandhom 
jieħdu kont b' mod partikulari tal-fatturi li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda terġa’ tintroduċi l-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari tiegħu 
(Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 93

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – paragrafu 2 –punt da (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(da) fil-paragrafu 2, il-punt (c) għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"(c) l-investiment inizjali mill-
proprjetarju tal-faċilità, waqt li wieħed 
iżomm f'moħħu kwalunkwe investiment 
pubbliku li sar u r-riskji involuti meta sar 
dak l-investiment, inkluż qsim xieraq tar-
riskju bejn l-impriżi li jibbenefikaw mill-
aċċess għal dawn il-faċilitajiet il-ġodda;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 100 (Artikolu 12, paragrafu 2, punt c) adottata fl-
ewwel qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 94

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 8 – paragrafu 2 – punt e
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) il-ħtieġa li tiġi salvagwardata l-
kompetizzjoni fuq terminu twil, inkluż 
permezz ta' kompetizzjoni bbażata fuq 
infrastruttura li tkun ekonomikament 
effiċjenti;

(d) il-ħtieġa li tiġi salvagwardata l-
kompetizzjoni fuq terminu twil, b'mod 
partikolari, il-kompetizzjoni bbażata fuq 
infrastruttura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda terġa’ ddaħħal il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 
62(2)(a)).
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Emenda 95

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9 – punt a
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. L-awtorità regolatorja nazzjonali tista', 
skond id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8, 
timponi obbligi rigward l-irkupru tal-
ispejjeż u l-kontrolli tal-prezzijiet, inklużi 
obbligi rigward l-orjentazzjoni tal-
prezzijiet rigward l-ispejjeż u l-obbligi li 
jikkonċernaw is-sistemi ta' kontabilità tal-
ispejjeż, għall-forniment ta' tipi speċifiċi ta' 
interkonnessjoni u/jew aċċess, 
f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-suq tindika 
li n-nuqqas ta' kompetizzjoni effettiva 
jfisser li l-operatur ikkonċernat jista' jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, jew 
jikkumpressa l-prezzijiet, għad-detriment 
tal-utenti finali. Sabiex jiġu inkoraġġuti l-
investimenti magħmulin mill-operatur 
inklużi fin-networks tal-ġenerazzjoni li 
jmiss, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu kont tal-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu rata 
raġonevoli ta' qligħ fuq il-kapital adegwat 
investit, b'kont meħud tar-riskji involuti.

1. Awtorità regolatorja nazzjonali tista', 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8, 
timponi obbligi rigward l-irkupru tal-
ispejjeż u l-kontrolli tal-prezzijiet, inklużi 
obbligi rigward l-orjentazzjoni tal-
prezzijiet lejn l-ispejjeż u l-obbligi li 
jikkonċernaw is-sistemi ta' kontabilità tal-
ispejjeż, għall-forniment ta' tipi speċifiċi ta' 
interkonnessjoni u/jew aċċess, 
f'sitwazzjonijiet fejn analiżi tas-suq tindika 
li n-nuqqas ta' kompetizzjoni effettiva 
ifisser li l-operatur ikkonċernat jista' jsofri 
prezzijiet f'livell eċċessivament għoli, jew 
jikkumpressa l-prezzijiet, għad-detriment 
tal-utenti finali. Sabiex jiġu inkoraġġuti l-
investimenti magħmulin mill-operatur,
inklużi dawk fin-networks tal-ġenerazzjoni 
li jmiss, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu kont tal-investiment 
magħmul mill-operatur u jippermettulu rata 
raġonevoli ta' qligħ fuq il-kapital adegwat 
investit, b'kont meħud tar-riskji involuti u 
qsim xieraq tar-riskju bejn l-investituri u 
dawk l-impriżi li jibbenefikaw mill-aċċess 
għal dawn il-faċilitajiet il-ġodda, inklużi 
arranġamenti differenzjati fuq terminu 
qasir u fuq terminu twil dwar il-qsim tar-
riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 101 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 
ta' Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).
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Emenda 96

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(aa) il-paragrafu li ġej għandu jiġi inserit:
4a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li r-
regolamentazzjoni tal-prezzijiet tal-aċċess 
għal kuntratti ta’ qsim tar-riskju għal 
żmien twil tkun konformi mal-ispiża 
inkrementali fuq terminu twil ta' operatur 
effiċjenti, b’kunsiderazzjoni tar-rata 
kkalkulata tal-penetrazzjoni fis-swieq 
ġodda mill-operatur u l-premium tar-
riskju inkluż fi prezzijiet ta' aċċess għal 
kuntratti ta' terminu qasir. Il-premium 
tar-riskju għandu jispiċċa filwaqt li tiżdied 
il-penetrazzjoni fis-suq. Testijiet dwar 
imġiba skorretta fl-ipprezzar (margin 
squeeze tests) m’għandhomx jiġu 
applikati għal kuntratti ta' terminu qasir 
meta jintalab ħlas għall-premium tar-
riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 102 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 
ta' Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 97

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 9 – punt b
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

5. Minflok jimponu obbligi fuq is-sistemi imħassar
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ta' kontabilità tal-ispejjeż, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jistgħu jaċċettaw l-
użu ta' metodi alternattivi tal-ipprezzar 
tal-interkonnessjoni, bħal metodu ta' "bill 
and keep" dment li tali metodi ma 
jxekklux jew jfixklux il-kompetizzjoni.";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda terġa’ ddaħħal il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari tiegħu 
(Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 98

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 10
Direttiva 2002/19/KE
Artikolu 13a – paragrafi 1 u 2 u test introduttorju tal-paragrafu 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Meta awtorità regolatorja nazzjonali 
tikkonkludi li l-obbligi adatti imposti 
skond l-Artikoli 9 sa 13 jkunu fallew biex 
tinkiseb kompetizzjoni effettiva u li hemm 
problemi ta' kompetizzjoni/fallimenti fis-
suq importanti u persistenti identifikati 
fir-rigward tal-forniment bl-ingrossa ta' 
ċerti prodotti ta' aċċess, hija tista', bħala 
miżura eċċezzjonali, skond id-
dispożizzjonijiet tat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 8(3), timponi obbligu fuq impriżi 
integrati vertikalment li jqiegħdu l-
attivitajiet relatati mal-provvista bl-
ingrossa ta' dawn il-prodotti ta' aċċess 
f'entità ta' negozju li topera b'mod 
indipendenti.

1.  Awtorità regolatorja nazzjonali tista’, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8, u 
b’mod partikulari t-tieni subparagrafu 
tal-Artikolu 8(3), timponi, bħala miżura 
eċċezzjonali, obbligu fuq impriżi integrati 
vertikalment li jqiegħdu l-attivitajiet 
relatati mal-provvista bl-ingrossa ta' 
prodotti ta' aċċess fiss f'entità ta' negozju li 
topera b'mod indipendenti.

Dik l-entità ta' negozju għandha tforni l-
prodotti u s-servizzi ta' aċċess lill-impriżi 
kollha, inklużi entitajiet ta' negozju oħrajn 
fi ħdan il-kumpannija prinċipali (parent 
company), fl-istess perijodi ta' żmien, bl-
istess termini u kundizzjonijiet, inklużi 
dawk relatati mal-prezz u l-livelli ta' 
servizz, u permezz tal-istess sistemi u 

Dik l-entità ta' negozju għandha tforni l-
prodotti u s-servizzi ta' aċċess lill-impriżi 
kollha, inklużi entitajiet ta' negozju oħrajn 
fi ħdan il-kumpanija prinċipali (parent 
company), fl-istess perijodi ta' żmien, bl-
istess termini u kundizzjonijiet, inklużi 
dawk relatati mal-prezz u l-livelli ta' 
servizz, u permezz tal-istess sistemi u 
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proċessi. proċessi.
2. Meta l-awtorità regolatorja 
nazzjonali jkollha l-ħsieb li timponi 
obbligu ta' separazzjoni funzjonali, hija 
għandha tippreżenta proposta lill-
Kummissjoni li tkun tinkludi:

2. Meta l-awtorità regolatorja 
nazzjonali jkollha l-ħsieb li timponi 
obbligu ta' separazzjoni funzjonali, hija 
għandha tippreżenta proposta lill-
Kummissjoni li tkun tinkludi:

(a) provi li jiġġustifikaw il-konklużjonijiet 
tal-awtorità regolatorja nazzjonali kif 
imsemmi fil-paragrafu 1;

(a) evidenza li, filwaqt li titqies b'mod 
xieraq l-aħjar prattika regolatorja, l-
impożizzjoni u l-infurzar fuq perijodu 
raġonevoli ta' obbligi xierqa fost dawk 
identifikati fl-Artikoli 9 sa 13 biex tinkiseb 
kompetizzjoni effettiva wara analiżi 
koordinata tas-swieq rilevanti skont il-
proċedura għall-analiżi tas-suq stipulata 
fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta' Qafas) tkun naqset milli 
tikseb kompetizzjoni effettiva u tkompli 
tonqos fuq bażi persistenti, kif ukoll 
evidenza li hemm problemi importanti u 
persistenti dwar il-kompetizzjoni u dwar 
fallimenti tas-suq identifikati f'ħafna mis-
swieq analizzati ta' prodotti mibjugħa bl-
ingrossa;

(b) evalwazzjoni bir-raġunijiet li turi li 
f'perijodu raġonevoli, il-prospett ta' 
kompetizzjoni ibbażata fuq l-infrastruttura 
huwa ineżistenti jew limitat;

(b) evidenza li turi li f'perijodu raġonevoli, 
il-prospetti ta' kompetizzjoni ibbażata fuq 
l-infrastruttura huma ineżistenti jew 
limitati;

(c) analiżi tal-impatt mistenni fuq l-
awtorità regolatorja, fuq l-impriża, fuq l-
inċentivi tagħha biex tinvesti f'settur in 
ġenerali, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-ħtieġa li tkun żgurata l-koeżjoni soċjali 
u territorjali, u fuq partijiet involuti oħrajn, 
inkluż b'mod partikolari, l-impatt mistenni
fuq il-kompetizzjoni għall-infrastruttura, 
u kull effett potenzjali fuq il-konsumaturi;

(c) analiżi tal-impatt mistenni fuq l-
awtorità regolatorja, fuq l-impriża, b'mod 
partikolari fuq il-forza tax-xogħol tagħha 
u fuq l-inċentivi tagħha biex tinvesti fin-
network tagħha, u fuq partijiet interessati
oħrajn, inkluż b'mod partikolari, analiżi 
tal-impatt mistenni fuq il-kompetizzjoni 
għall-infrastruttura, u kull konsegwenza
potenzjali fuq il-konsumaturi;

(ca) analiżi tar-raġunijiet li 
jiġġustifikaw dan l-obbligu tkun l-aktar 
mod effiċjenti biex jiġu infurzati r-rimedji 
maħsuba biex jindirizzaw il-problemi tal-
kompetizzjoni jew il-fallimenti tas-suq 
identifikati;

3. L-abbozz ta' miżura għandu jinkludi l-
elementi li ġejjin:

3. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tinkludi fil-proposta tagħha
abbozz tal-miżura li qed tiġi proposta, li
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għandha tinkludi l-elementi li ġejjin

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 103 (ftit modifikata) adottata fl-ewwel qari mill-
Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 99

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 12 – punt e
Direttiva 2002/19/KE
Anness II – parti A – punt 1 – punt (b)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

 (b) aċċess disassoċjat għal-linji lokali u 
għas-sub-linji lokali (sħiħ u maqsum), 
inkluż fejn rilevanti, aċċess għall-
faċilitajiet assoċjati bħal ma huma ducts 
u/jew optical fibre għal-backhaul;

(b) aċċess disassoċjat għas-sublinji lokali 
(sħiħ jew maqsum), inkluż fejn rilevanti, 
aċċess għall-elementi tan-networks li 
mhumiex attivi għall-iskop tal-firxa 
("roll-out") ta' networks għall-
"backhaul";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ ddaħħal il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari tiegħu 
(Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 100

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2002/20KE
Artikolu 3 – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1a) L-Artikolu 3(2) għandu jiġi sostitwit 
bit-test li ġej:
“2. Il-forniment ta' networks ta' 
komunikazzjoni elettronika jew il-
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forniment ta' servizzi ta' komunikazzjoni 
elettronika jista', mingħajr preġudizzju 
għall-obbligi speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 6(2) jew għad-drittijiet ta' użu 
msemmija fl-Artikolu 5, ikun suġġett biss 
għal awtorizzazzjoni ġenerali. L-impriża 
konċernata tista' tkun meħtieġa li 
tissottometti notifikazzjoni iżda 
m'għandhiex tkun meħtieġa li tikseb 
deċiżjoni espliċita jew xi att 
amministrattiv ieħor mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali qabel ma teżerċita 
d-drittijiet li joħorġu mill-awtorizzazzjoni. 
Man-notifikazzjoni, fejn meħtieġa, 
impriża tista' tibda l-attività, fejn meħtieġ 
suġġetta għad-disposizzjonijiet dwar id-
drittijiet ta' użu fl-Artikoli 5, 6, 6a u 7.
L-impriżi li jipprovdu servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika transkonfinali 
għal intrapriżi li jinsabu f'numru ta' Stati 
Membri għandhom jiġu suġġetti għal 
mhux aktar minn notifika waħda għal 
kull Stat Membru kkonċernat."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda terġa’ ddaħħal il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari tiegħu 
(Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 101

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 2
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 5 – paragrafi 1 u 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom, fejn hu 
possibbli, b'mod partikolari fejn ir-riskju 
ta' interferenza li tikkawża l-ħsara hija 
negliġibbli, tinkludi l-kundizzjonijiet 
għall-użu ta' frekwenzi tar-radju 
f'awtorizzazzjonijiet ġenerali. L-Istati 
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Membri jistgħu jagħtu drittijiet individwali 
ta' użu sabiex:

– tkun evitata l-interferenza li 
tagħmel il-ħsara;

– tkun evitata l-interferenza li 
tagħmel il-ħsara;

– tkun żgurata l-kwalità teknika tas-
servizz;

– tkun żgurata l-kwalità teknika tas-
servizz;

– ikun issalvagwardjat l-użu effiċjenti 
tal-ispettru; jew

– ikun issalvagwardjat l-użu effiċjenti 
tal-ispettru; jew

– jiġu sodisfatti għanijiet oħrajn ta' 
interess ġenerali kif definiti mill-Istati 
Membri f'konformità mal-liġi Komunitarja.

– jiġu issodisfati għanijiet oħrajn ta' 
interess ġenerali kif definiti mill-Istati 
Membri f'konformità mal-liġi Komunitarja.

2. Fejn huwa meħtieġ li jingħataw drittijiet 
individwali ta' użi ta' frekwenzi tar-radju u 
numri, l-Istati Membri għandhom jagħtu 
dawk id-drittijiet, meta mitluba, lil kull 
impriża għall-provvista ta' networks jew 
servizzi taħt l-awtorizzazzjoni ġenerali kif 
imsemmi fl-Artikolu 3, bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 6, 7 u 11(1)(c) 
ta' din id-Direttiva u kull regola oħra li 
tiżgura l-użu effiċjenti ta' dawk ir-riżorsi 
skond id-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Qafas).

2. Fejn huwa meħtieġ li jingħataw drittijiet 
individwali ta' użu ta' frekwenzi tar-radju u 
numri, l-Istati Membri għandhom jagħtu 
dawk id-drittijiet, meta mitluba, lil kull 
impriża għall-provvista ta' networks jew 
servizzi taħt l-awtorizzazzjoni ġenerali kif 
imsemmi fl-Artikolu 3, bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 6, 6a, 7 u 
11(1)(c) ta' din id-Direttiva u kull regola 
oħra li tiżgura l-użu effiċjenti ta' dawk ir-
riżorsi skond id-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta' Qafas).

Mingħajr preġudizzju għal kriterji u 
proċeduri speċifiċi adottati mill-Istati 
Membri għall-għoti ta’ drittijiet ta' użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil fornituri ta' servizzi 
ta' kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni bil-għan li jintlaħqu għanijiet ta’ 
interess ġenerali skond il-liġi Komunitarja, 
id-drittijiet ta’ użu ta' frekwenzi tar-radju u 
numri għandhom jingħataw permezz ta’ 
proċeduri miftuħa, oġġettivi, trasparenti, 
mhux diskriminatorji u proporzjonali, u, 
fil-każ tal-frekwenzi tar-radju, skond id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas). 
Tista' tapplika eċċezzjoni għall-ħtieġa ta' 
proċeduri miftuħa f'każijiet fejn l-għoti ta' 
drittijiet individwali ta' użu ta' frekwenzi 
tar-radju lill-fornuturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni huwa meħtieġ biex jintlaħaq l-
objettiv ta' interess ġenerali kif definit mill-
Istati Membri f'konformità mal-liġi 

Mingħajr preġudizzju għal kriterji u 
proċeduri speċifiċi adottati mill-Istati 
Membri għall-għoti ta’ drittijiet ta' użu ta’ 
frekwenzi tar-radju lil fornituri ta' servizzi 
ta' kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni bil-għan li jintlaħqu għanijiet ta’ 
interess ġenerali skont il-liġi Komunitarja, 
id-drittijiet ta' użu ta' frekwenzi tar-radju u 
numri għandhom jingħataw permezz ta’ 
proċeduri miftuħa, oġġettivi, trasparenti, 
nondiskriminatorji u proporzjonali, u, fil-
każ tal-frekwenzi tar-radju, skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas). 
Tista' tapplika eċċezzjoni għall-ħtieġa ta' 
proċeduri miftuħa f'każijiet fejn l-għoti ta' 
drittijiet individwali ta' użu ta' frekwenzi 
tar-radju lill-fornuturi ta’ servizzi ta’ 
kontenut għax-xandir fuq ir-radju jew it-
televiżjoni huwa meħtieġ biex jintlaħaq l-
objettiv ta' interess ġenerali kif definit mill-
Istati Membri f'konformità mal-liġi 
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Komunitarja. Komunitarja.
Meta jagħtu d-drittijiet ta' użu, l-Istati 
Membri għandhom jispeċifikaw jekk dawk 
id-drittijiet jistgħux ikunu ttrasferiti mid-
detentur tad-drittijiet, u taħt liema 
kondizzjonijiet. Fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, tali dispożizzjoni għandha tkun 
skond l-Artikolu 9b tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas).

Meta jagħtu d-drittijiet ta' użu, l-Istati 
Membri għandhom jispeċifikaw jekk dawk 
id-drittijiet jistgħux ikunu ttrasferiti mid-
detentur tad-drittijiet, u taħt liema 
kondizzjonijiet. Fil-każ tal-frekwenzi tar-
radju, tali dispożizzjoni għandha tkun skont
l-Artikoli 9 u 9b tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta' Qafas).

Fejn Stati Membri jagħtu drittijiet ta’ użu 
għal perijodu ta’ żmien limitat, id-durata 
għandha tkun adatta għas-servizz 
ikkonċernat fid-dawl tal-objettiv segwit u 
l-investimenti meħtieġa.

Fejn Stati Membri jagħtu drittijiet ta’ użu 
għal perijodu ta’ żmien limitat, id-durata 
għandha tkun adattata għas-servizz 
ikkonċernat fid-dawl tal-objettiv segwit, u 
jitqies b'mod xieraq il-bżonn li jkun 
hemm lok għal perijodu xieraq għall-
amortizzazzjoni ta' investiment.

Kwalunkwe dritt individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju li jingħata għal aktar 
minn 10 snin u li ma jistax ikun ittrasferit 
jew mikri bejn l-impriżi skond l-
Artikolu 9b tad-Direttiva 2002/21/KE (Id-
Direttiva ta' Qafas), għandu jkun soġġett 
għal eżami mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti fid-dawl tal-kriterji fil-
paragrafu 1, b'mod partikolari fuq talba 
ġustifikata tad-detentur tad-dritt. Jekk il-
kriterji biex jingħataw id-drittijiet 
individwali ta' użu ma jkunux japplikaw 
iżjed, id-dritt individwali ta' użu għandu 
jinbidel f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-
użu tal-frekwenzi tar-radju, jew ikun jista' 
jiġi trasferit jew mikri bejn l-impriżi skond
l-Artikoli 9b tad-Direttiva 2002/21/KE (Id-
Direttiva Qafas).

Fejn id-drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju jingħataw għal għaxar 
snin jew aktar, u ma jistgħux ikunu 
trasferiti jew mikrija bejn l-impriżi skont l-
Artikolu 9b tad-Direttiva 2002/21/KE (Id-
Direttiva ta' Qafas), l-awtorità nazzjonali 
kompetenti għandha tiżgura li l-kriterji 
għall-għoti tad-drittijiet individwali għall-
użu jibqgħu jiġu applikati u rispettati għal 
kemm iddum il-liċenzja. Jekk dawk il-
kriterji ma jkunux japplikaw iżjed, id-dritt 
individwali ta' użu għandu jinbidel 
f’awtorizzazzjoni ġenerali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju, suġġett għall-avviż 
minn qabel u wara perijodu raġonevoli ta' 
żmien, jew ikun jista' jiġi trasferit jew 
mikri b'mod ħieles bejn l-impriżi skont l-
Artikoli 9b tad-Direttiva 2002/21/KE (Id-
Direttiva Qafas).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).
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Emenda 102

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 4a (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 6a

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

4a) Għandu jiddaħħal l-Artikolu 6a:
"Artikolu 6a

Miżuri ta' armonizzazzjoni
1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 5(1) u 
(2) ta' din id-Direttiva u l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' 
Qafas), il-Kummissjoni tista', skont l-
Artikolu 8a(4a) tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta' Qafas) tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni:
(a) biex tidentifika meded tal-
frekwenzi tar-radju, li l-użu tagħhom se 
jkun soġġett għall-awtorizzazzjonijiet 
ġenerali;
(b) biex tarmonizza proċeduri għall-
għoti ta’ awtorizzazzjonijiet ġenerali jew 
ta’ drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju jew tan-numri lil 
impriżi li jipprovdu networks jew servizzi 
panewropej ta' komunikazzjoni 
elettronika;
(c)biex tarmonizza l-kundizzjonijiet 
speċifikati fl-Anness II relatati mal-għoti 
ta' awtorizzazzjonijiet ġenerali jew ta' 
drittijiet individwali għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju jew numri lill-impriżi 
li jipprovdu networks jew servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika panewropej.

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
l-elementi nonessenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissuplimentawha, 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 8a(4a) tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas).
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2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu, fejn xieraq, jipprovdu l-possibilità 
għall-Istati Membri li jagħmlu talba 
motivata għal eżenzjoni parzjali u/jew 
deroga temporanja minn dawk il-miżuri.
Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ġustifikazzjoni għal din it-talba, wara li 
tikkunsidra s-sitwazzjoni speċifika fl-Istat 
Membru, u tista’ tagħti eżenzjoni parzjali 
jew deroga temporanja, jew it-tnejn, 
sakemm dan ma jitfax lura b'mod eċċessiv 
l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' 
implimentazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, jew joħloq differenzi mhux 
mixtieqa fis-sitwazzjoni kompetittiva jew 
f'dik regolamentarja fost l-Istati 
Membri."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda għandha l-għan li tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 
62(2)(b)) billi tħassar ċertu miżuri ta' armonizzazzjoni u billi tissottometti l-applikazzjoni 
futura tal-miżuri ta’ implimentazzjoni li jkun għad fadal (wara l-proċedura regolatorja bi 
skrutinju) għall-ftehima mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill permezz tal-politika dwar l-
ispettru tar-radju.

Emenda 103

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5 – punt a
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet 
rilevanti li jimponu pieni finanzjarji meta 
jkun xieraq. Il-miżuri u r-raġunijiet li 
fuqhom huma jkunu bażati għandhom 
ikunu komunikati lill-impriża konċernata 
mingħajr dewmien u għandhom 
jistipulaw perijodu raġonevoli għall-
impriżi biex dawn jiġu konformi mal-

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet 
rilevanti li jimponu:
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miżura.";
(a) pieni finanzjarji dissważivi fejn 
xieraq, li jistgħu jinkludu penali perjodiċi 
b'effett retroattiv; kif ukoll
(b) ordnijiet ta' twaqqif ta' servizz jew 
grupp ta’ servizzi li, jekk jitkomplew, 
jirriżultaw fi ħsara sinifikanti għall-
kompetizzjoni, sakemm ikun hemm 
konformità mal-obbligi ta' aċċess imposti 
wara l-analiżi tas-suq imwettqa skont l-
Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 111 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 
ta' Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 104

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 7
Direttiva 2002/20KE
Artikolu 14 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-drittijiet, il-kondizzjonijiet u l-proċeduri 
li jikkonċernaw l-awtorizzazzjonijiet 
ġenerali u d-drittijet għall-użu jew id-
drittijiet li jkunu installati l-faċilitajiet 
jistgħu jkunu emendati biss fil-każi li jkunu 
oġġettivament ġustifikati u b’mod 
proporzjonat, b'kont meħud, fejn adatt, tal-
kondizzjonijiet speċifiċi li japplikaw għad-
drittijiet trasferibbli ta' użu ta' frekwenzi 
tar-radju. Ħlief fejn l-emendi proposti 
huma minuri u ntlaħaq qbil dwarhom 
mad-detentur tad-drittijiet jew l-
awtorizzazzjoni ġenerali, għandu jingħata 
avviż b'mod adatt tal-intenzjoni li se jsiru 
dawn l-emendi u l-partijiet konċernati, 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-drittijiet, il-kondizzjonijiet u l-proċeduri 
li jikkonċernaw l-awtorizzazzjonijiet 
ġenerali u d-drittijet tal-użu jew id-drittijiet 
biex wieħed jinstalla l-faċilitajiet jistgħu 
jkunu emendati biss fil-każi li jkunu 
oġġettivament ġustifikati u b’mod 
proporzjonat, b'kont meħud, fejn hu xieraq, 
tal-kondizzjonijiet speċifiċi li japplikaw 
għad-drittijiet trasferibbli tal-użu ta' 
frekwenzi tar-radju. Għandu jingħata avviż 
b'mod xieraq tal-intenzjoni li se jsiru dawn 
l-emendi u l-partijiet konċernati, inklużi l-
utenti u l-konsumaturi, għandu 
jingħatalhom perijodu biżżejjed ta’ żmien 
biex jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar l-
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inklużi l-utenti u l-konsumaturi, għandu 
jingħatalhom perijodu biżżejjed ta’ żmien 
biex jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar l-
emendi proposti, li dan m’għandux ikun 
inqas minn erba’ xhur ħlief f’ċirkostanzi 
eċċezzjonali.

emendi proposti, li dan m’għandux ikun 
inqas minn erba’ xhur ħlief f’ċirkostanzi 
eċċezzjonali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda terġa’ ddaħħal il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari tiegħu 
(Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 105

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 9
Direttiva 2002/21KE
Artikolu 17 – paragrafi 1 u 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9a 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Qafas), l-awtorizzazzjonijiet ġenerali u d-
drittijiet individwali ta' użu li diġà jkunu 
eżistenti fil-31 ta' Diċembru 2009 
għandhom jinġiebu konformi mill-Istati 
Membri mal-Artikoli 5, 6, 7, u l-Anness I 
ta’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn 
sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9a 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta'
Qafas), l-awtorizzazzjonijiet ġenerali u d-
drittijiet individwali ta' użu li diġà jkunu 
eżistenti fil-31 ta' Diċembru 2009 
għandhom jinġiebu konformi mill-Istati 
Membri mal-Artikoli 5, 6, 7, u l-Anness I 
ta’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn 
tmintax-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva.

2. Fejn l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 
twassal għal tnaqqis fid-drittijiet jew 
estensjoni tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali 
jew drittijiet individwali ta' użu diġà 
eżistenti, l-Istati Membri jistgħu jestendu l-
validità ta’ dawk l-awtorizzazzjonijiet jew 
drittijiet sat-30 ta’ Settembru 2012, 
sakemm id-drittijiet ta’ impriżi oħra skond 
il-liġi tal-Komunità ma jiġux affettwati 
bihom. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawn l-estensjonijiet lill-
Kummissjoni u jiddikjaraw ir-raġunijiet 

2. Fejn l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 
twassal għal tnaqqis fid-drittijiet jew 
estensjoni tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali 
jew drittijiet individwali ta' użu diġà 
eżistenti, l-Istati Membri jistgħu jestendu l-
validità ta’ dawk l-awtorizzazzjonijiet jew 
drittijiet sat-30 ta’ Marzu 2012, sakemm 
id-drittijiet ta’ impriżi oħra skont il-liġi tal-
Komunità ma jiġux affettwati bihom. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn l-estensjonijiet lill-Kummissjoni u 
jiddikjaraw ir-raġunijiet għalihom.
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għalihom.";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tipprova tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament (Artikolu 62(2)(b)).

Emenda 106

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 3a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 3a
Proċedura ta’ reviżjoni

1. Il-Kummissjoni perjodikament 
għandha tirrevedi l-iffunzjonar ta’ din id-
Direttiva u tad-Direttivi 2002/21/KE 
(Direttiva ta’ Qafas), 2002/19/KE 
(Direttiva tal-Aċċess) u 2002/20/KE 
(Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni) u 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill mhux aktar tard minn tliet snin 
wara d-data tal-applikazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 5(1). Fir-rapport tagħha l-
Kummissjoni għandha tevalwa jekk, fid-
dawl ta’ żviluppi fis-suq u fir-rigward 
kemm tal-kompetizzjoni u kemm tal-
ħarsien tal-konsumatur, hemmx ħtieġa 
kontinwa għad-dispożizzjonijiet dwar 
regolamentazzjoni ex ante speċifika skont 
is-settur, kif stipulata fl-Artikoli 8 sa 13a 
tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar 
l-Aċċess) u l-Artikolu 17 tad-Direttiva 
2002/22/KE (Direttiva dwar is-Servizzi 
Universali) jew jekk għandhomx jiġu 
emendati jew irrevokati. Għal dan il-
għan, il-Kummissoni tista' titlob 
informazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-BERT, li għandha tiġi 
fornita mingħajr dewmien żejjed.
2. Jekk il-Kummissjoni ssib li d-
dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 
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1 għandhom jiġu emendati jew irrevokati, 
hija għandha tressaq proposta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
mingħajr dewmien żejjed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 118 adottata fl-ewwel qari mill-Parlament fl-24 
ta' Settembru 2008, T6/0449/2008 (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 107

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness – punt 2 – punt h
Direttiva 2002/21KE
Anness - Parti A - punt 19

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

19. Obbligi ta' trasparenza għall-fornituri
ta' servizzi ta' komunikazzjoni pubbliċi 
disponibbli għall-pubbliku sabiex tiġi 
żgurata konnettività end-to-end, 
f'konformità mal-għanijiet u l-prinċipji 
stabbiliti fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Qafas), żvelar 
rigward restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-
serviżżi u applikazzjonijiet u rigward 
politiki ta' ġestjoni tat-traffiku u, fejn 
meħtieġ u proporzjonat, aċċess minn 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għal 
informazzjoni bħal din meħtieġa biex jiġi 
vverifikat dan l-iżvelar.

19. Obbligi ta' trasparenza għall-impriżi li 
jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku 
sabiex tiġi żgurata konnettività "end-to-
end", inkluż l-aċċess mhux ristrett għal 
kontenut, servizzi u applikazzjonijiet, 
f'konformità mal-għanijiet u l-prinċipji 
stabbiliti fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva ta' Qafas), żvelar 
rigward politiki ta' ġestjoni tat-traffiku u, 
fejn meħtieġ u proporzjonat, aċċess minn 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għal 
informazzjoni bħal din meħtieġa biex jiġi 
vverifikat dan l-iżvelar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 120 (modifikata) adottata fl-ewwel qari mill-
Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).
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Emenda 108

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness – punt 3 – punt b
Direttiva 2002/20KE
Anness – parti B – punt 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. L-użu effettiv u effiċjenti ta' numri 
f'konformità mad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Qafas).";

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda terġa’ ddaħħal il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari tiegħu 
(Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 109

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness – punt 3 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2002/20KE
Anness – parti B – punt 7

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(ba) L-Artikolu 7 għandu jiġi sostitwit bit-
test li ġej:
7. Kull impenn li l-intrapriża li tikseb id-
dritt tal-użu tkun għamlet fil-kors ta' 
proċedura ta' għażla kompetittiva jew 
komparattiva. Jekk impenn bħal dan 
jaqbel de facto ma’ wieħed jew aktar mill-
obbligi elenkati fl-Artikoli 9 sa 13a tad-
Direttiva 2002/19/KE (Direttiva dwar l-
Aċċess), dak l-impenn għandu jitqies li 
jiskadi mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 
2010. 

Or. en



PE420.223v01-00 96/98 PR\770260MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda 123 (parzjalment modifikata) adottata fl-ewwel 
qari mill-Parlament fl-24 ta' Settembru 2008, T6/0449/2008  (Artikolu 62(2)(a)).

Emenda 110

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness – punt 4 a (ġdid)
Direttiva 2002/21KE
Anness II -

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

4a. L-Anness II għandu jitħassar.
"Il-kundizzjonijiet li jistgħu jkunu 
armonizzati skont il-punt (c) tal-Artiklu 
6a, paragrafu 1:
(a) it-tul ta’ żmien tal-validità tad-
drittijiet tal-użu tal-frekwenzi tar-radju;
(b) l-ambitu territorjali tad-drittijiet;
(c) il-possibbiltà li d-dritt, kif ukoll il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri relatati ma’ 
dan ikunu ittrasferiti lil utenti oħra tal-
frekwenzi tar-radju;
(d) il-metodu biex jiġu ddeterminati t-
tariffi li għandhom jitħallsu għad-dritt, 
bla ħsara għas-sistemi definiti mill-Istati 
Membri fejn l-obbligu li jitħallsu t-tariffi 
għall-użu hu sostitwit b'impożizzjoni fuq 
bażi nondiskriminatorja ta' obbligu biex 
jitwettqu għanijiet speċifiċi ta' interess 
ġenerali ;
(e) in-numru ta’ drittijiet għall-użu li 
jridu jingħataw lil kull impriża;
(f) il-kundizzjonijiet elenkati fil-Parti 
B tal-Anness I."

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-reviżjoni tal-qafas regolatorju hija opportunità biex tiġi rinforzata il-pożizzjoni tal-Ewropa 
bħala minn ta' quddiem fil-komunikazzjoni ta' veloċità għolja, kemm b'mezzi fissi kif ukoll 
bla fili ("wireless"), biex taċċellera l-iżvilupp ta' serviżżi innovattivi u ta' valur miżjud għoli u 
biex tintlaħaq il-kopertura 100% tal-internet "broadband".1

Iż-żminijiet diffiċli li qed niffaċċjaw jitolbu, iktar minn qatt qabel, għal riforma regolatorja 
mmirata għall-kisba tal-għanijiet segwenti: kompetizzjoni sostnuta, iktar investiment u 
innovazzjoni, benefiċji għall-konsumatur u koeżjoni soċjali aħjar f'suq uniku tal-
komunikazzjoni elettronika konsistenti u li jiffunzjona tajjeb. 

Il-kisba ta' dawn l-għanijiet jirrikjedi li x-xogħol leġiżlattiv jissodisfa tliet kriterji ewlenin: l-
effiċjenza ekonomika, iċ-ċertezza legali u l-previdibilità regolatorja, u l-bilanċ istituzzjonali.

S'issa, setgħu biss jiġu affrontati ftit punti politiċi fit-trijalogi. Hemm, ir-rapporteur prova 
jipproponi kumprumessi li jistgħu jinħadmu sabiex jintlaħaq ftehim mal-Kunsill u tiġi 
konkluża l-leġiżlazzjoni fit-tieni qari. Barra dan, ir-rapporteur ħabbar xi bidliet għall-
proċedura ta' "koregolament" dwar rimedji sabiex jiġu mwieġba ċerti dubji dwar il-bilanċ 
istituzzjonali tagħha.

It-tfittxija għall-kompromess

Il-ġestjoni tal-ispettru

Ir-rakkomandazzjonijiet tat-tieni qari ma jitbiegħdux minn dak li għandu jikkostitwixxi l-
pedament ta' ftehima bejn il-Parlament u l-Kunsill: l-Istati Membri jibqgħu prinċipalment 
responsabbli għall-ġestjoni tal-ispettru. Madankollu qed isiru tentattivi biex tittejjeb il-
koordinazzjoni tagħhom, u, fejn hu leġittimu, li jiġu permessi miżuri ta' armonizzazzjoni. 

L-ewwel nett, dwar il-programmi ta' politiki dwar l-ispettru tar-radju, ir-rapporteur ikompli 
jispeċifika li dawn għandhom jistabilixxu l-orjentazzjoni u l-objettivi politiki għall-ippjanar, 
koordinazzjoni u armonizzazzjoni strateġiċi tal-użu ta' dan l-ispettru tar-radju fil-Komunità u 
b'hekk iġġib fix-xejn il-kritika li l-Parlament ried jiġestixxi b'mod mikro kwistjonijiet dwar l-
ispettru. It-tieni nett, il-miżuri ta' implimentazzjoni tal-armonizzazzjoni previsti fl-Artikolu 9c 
jiġu mmexxija għal dan l-Artikolu u b'hekk jiġi permess li fil-futur - suġġett għall-ftehim mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill permezz tal-programmi ta' politiki dwar l-ispettru tar-radju 
- jiġu applikati miżuri ta' armonizzazzjoni f'dan il-qasam wara li titwettaq il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju. It-tħassir korrispondenti tal-Artikolu 9c (il-miżuri ta’ armonizzazzjoni 
tal-immaniġġar tal-frekwenzi tar-radju) huwa aċċettat bħala parti mill-kompromess.

B'mod parallel, il-Kumitat għall-Politika dwar l-Ispettru tar-Radju huwa mġedded sakemm il-
Parlament jikseb garanziji xierqa mill-parti tal-Kummissjoni li l-Grupp għall-Politika dwar l-

                                               
1 Il-Kunsill Ewropew tal-11-12 ta'Diċembru talab, bħala parti mill-Pjan ta' Rkupru Ekonomiku Ewropew, għal 
inċentivi regolatorji biex jiġu żviluppati l-internet "broadband", inklużi f'zoni fejn hemm nuqqas ta' servizzi u 
fejn l-ispejjeż huma għoljin fejn is-suq ma jistax jissodisfa.
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Ispettru tar-Radju (RSPG) ħa jiġi msaħħaħ kif inhu xieraq sabiex ikun jista' jissodisfa l-
funzjonijiet assoċjati mal-programmi ta' politika dwar l-ispettru tar-radju.

Rigward ir-referenzi lill-ITU, l-emendi rilevanti ifittxu kompromess bejn il-Kunsill u l-
Parlament billi jiċċaraw li l-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-prinċipju tan-newtralità tas-
servizz sabiex jissodisfaw rekwiżit skont ir-Regolamenti tal-ITU dwar ir-Radju (per eżempju 
sabiex jiġu evitati problemi ta' interferenza ma' pajjiżi ġirien). Il-konsistenza tal-miżuri 
adottati skont dan l-Artikolu u l-organizzazzjonijiet internazzjonali tal-ispektrum huma iżjed 
enfasizzati bi premessa.

Ir-referenza għal Pjanijiet Nazzjonali dwar il-Frekwenzi ġiet imwaqqa' favur referenza għal 
ċertu restrizzjonijiet deċiżi "mill-Istati Membri", li fil-fatt jagħtihom marġinu ikbar ta' 
manuvra. 

Il-kliem tal-Artikolu 5 (Direttiva ta' Awtorizzazzjoni) ġie revedut f'tentattiv biex jinstab bilanċ 
bejn ix-xewqa li jkun hemm flessibilità permezz ta' awtorizzazzjonijiet ġenerali, u l-
pragmatiżmu permezz ta' awtorizzazzjonijiet individwali li fil-prattika kienu r-regoli sa dan il-
mument.

"Koregolamentazzjoni"

Ir-rapporteur isostni l-filosofija ġenerali tal-proposta tal-Parlament tal-ewwel qari dwar l-
Artikoli 7 u -7a (proċess kostruttiv, riżultat vinkolanti), filwaqt li jqis il-kritika legali (b'mod 
partikolari, l-inkompatibilità potenzjali mal-prinċipju Meroni). Din il-proposta l-ġdida hija 
msejsa fuq il-proposta reveduta tal-Kummissjoni, imma tirrikjedi komitoloġija regolatorja 
meta l-Kummissjoni u l-BERT ma jaqblux bejniethom. Barra dan, xi elementi ta' prattikabilità 
huma msaħħa (żmien adegwat għar-rinotifikazzjoni eċċetera).

Punti ewlenin li għadhom ma ġewx iffaċċjati u li ġew introdotti mill-ġdid mir-
rapporteur

It-test tal-ewwel qari tal-Parlament li jkopri l-punti ewlenin li kienu għadhom ma ġewx 
diskussi fit-trijalogi ġew introdotti mill-ġdid. Din tikkonċerna b'mod partikolari l-NGA, is-
separazzjoni funzjonali, l-armonizzazzjoni (mhux marbuta mal-ispettru) u l-kwistjonijiet dwar 
kontenut/"newtralità tal-internet".
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