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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

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

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

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

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

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

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

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' adozzjoni ta' regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li jistabbilixxi l-Grupp ta' Regolaturi Ewropew 
fit-Telekomunikazzjonijiet (GRET)
(16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (16498/1/2008 – C6-0067/2009),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari1 dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2007)0699),

– wara li kkunsidra l-proposta emendata tal-Kummissjoni (COM(2008)0720),

– 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-rakkomondazzjoni 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 jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 5

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(5) Dan jitlob it-tisħiħ tal-GRE u r-
rikonoxximent tiegħu fil-qafas 
regulatorju komuni bħala l-Grupp ta' 
Regolaturi Ewropew fit-
Telekomunikazzjonijiet ("GRET"). Il-
GRET la għandu jkun aġenzija 
Komunitarja u lanqas m' għandu jkollu 
personalità ġuridika. Il-GRET għandu 
jissostitwixxi l-GRE, jipprovdi għarfien 

(5) Dan jitlob li jiġi stabbilit il-Korp
Ewropew tar-Regolaturi tat-
Telekomunikazzjonijiet (KRET). Il-KRET 
għandu jissostitwixxi l-GRE u jaġixxi 
bħala l-forum esklussiv għall-
koperazzjoni bejn l-NRAs u bejn l-NRAs 
u l-Kummissjoni, fl-eżerċizzju tal-firxa 
sħiħa tar-responsabilitajiet tagħhom skont 
il-qafas regolatorju. Il-KRET għandu 

                                               
1 Testi adottati ta' ..., P6_TA(2008)0450.
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espert u jistabbilixxi kunfidenza bis-saħħa 
tal-indipenenza tiegħu, il-kwalità tal-parir 
u l-informazzjoni tiegħu, it-trasparenza 
tal-proċeduri tiegħu u l-metodi ta' operat, 
u d-diliġenza tiegħu fit-twettiq tal-kompiti 
tiegħu.

jkun stabbilit fl-istruttura istituzzjonali u 
fil-bilanċ tas-setgħat eżistenti tal-
Komunità. Għandu jkun indipendenti 
meta jwettaq ħidmietu u m'għandux 
ifittex jew jieħu istruzzjonijiet minn xi stat 
Membru, minn xi NRA, mill-Kummissjoni 
jew minn kwalunkwe parti terza, u 
għandu jkollu awtonomija legali, 
amministrattiva u finanzjarja. Għal dan 
il-għan, il-KRET għandu jkun korp 
Komunitarju b'personalità ġuridika u 
għandu jwettaq il-ħidmiet mogħtija lilu 
skont dan ir-Regolament.
Is-sostituzzjoni tal-GRET bil-KRET hija 
emenda orizzontali. Jekk tiġi adottata jkun 
jeħtieg li jsiru bidliet korrispondenti fit-test 
kollu.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq il-Premessi 13 u 14 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-
24 ta' Settembru 2008.)

Emenda 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 9

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(9) Il-ħidma tal-GRET għandha tkun 
iffukata fuq ir-Regolament ex-ante tas-
swieq tal-komunikazzjoni elettronika, 
b'mod partikolari fil-qafas tal-proċedura 
ta' analiżi tas-suq. Il-GRET għandu jsegwi
l-kompiti tiegħu f'kooperazzjoni ma', u 
mingħajr preġudizzju għar-rwol ta', gruppi 
u kumitati eżistenti bħall-Kumitat tal-
Komunikazzjoni, stabbilit taħt id-Direttiva 
2002/21/KE (id-Direttiva Qafas), il-
Kumitat dwar l-Ispettri tar-Radju stabbilit 
taħt id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' 
Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-
politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-

(9) Il-KRET għandu jwettaq il-kompiti 
tiegħu f'kooperazzjoni ma' gruppi u 
kumitati eżistenti bħall-Kumitat tal-
Komunikazzjonijiet, stabbilit taħt id-
Direttiva 2002/21/KE (id-Direttiva Qafas), 
il-Kumitat dwar l-Ispettri tar-Radju 
stabbilit taħt id-Deċiżjoni Nru 
676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-Radju), il-Grupp għal 
Politika dwar l-Ispettru tar-Radju stabbilit 
taħt id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2002/622/KE tas-26 ta' Lulju 2002 li 
tistabbilixxi Grupp għal Politika dwar l-
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Ispettri tar-Radju), il-GRET dwar il-
Politika tal-Ispettru tar-Radju stabbilit taħt 
id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2002/622/KE tas-26 ta' Lulju 2002 li 
tistabbilixxi GRET għal Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju, u l-Kumitat ta' Kuntatt 
stabbilit taħt id-Direttiva 97/36/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' 
Ġunju 1997 li jemenda d-Direttiva tal-
Kunsill 89/552/KE dwar il-koordinazzjoni 
ta ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti mil-liġi, 
minn regolamenti jew azzjoni 
amministrattiva fl-Istati Membri dwar l-
eżerċizzju tal-attivitajiet tax-xandir 
televiżiv.

Ispettru tar-Radju, u l-Kumitat ta' Kuntatt 
stabbilit taħt id-Direttiva 97/36/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' 
Ġunju 1997 li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 89/552/KEE dwar il-
koordinazzjoni ta ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti mil-liġi, minn regolamenti jew 
azzjoni amministrattiva fl-Istati Membri 
dwar l-eżerċizzju tal-attivitajiet tax-xandir 
televiżiv, u għandu jagħmel dan mingħajr 
preġudizzju għar-rwol tagħhom.

Or. en

Emenda 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 9 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(9a) L-istruttura organizzattiva tal-KRET 
għandha tkun sempliċi u adattata għall-
kompiti li għandha twettaq u għandha 
tirrifletti l-fatt li fiċ-ċentru tal-istruttura 
hemm il-kapijiet tal-NRAs indipendenti. 
Għal dan il-għan, il-korpi tal-KRET 
għandhom ikunu l-Bord tar-Regolaturi u 
l-Maniġer Amministrattiv; dan tal-aħħar 
għandu jkun il-kap tal-Uffiċċju tal-
Appoġġ tal-KRET.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq il-Premessa 26 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 
ta' Settembru 2008)
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Emenda 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Premessa 10

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(10) Peress li l-għanijiet tal-azzjoni 
proposta, prinċipalment l-iżvilupp ulterjuri 
ta' prattika regolatorja konsistenti permezz 
ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni 
intensifikati bejn NRAs u bejn NRAs u l-
Kummissjoni riżultanti minn, inter alia, l-
iskambju ta' informazzjoni, sabiex jiġi 
żviluppat aktar is-suq tan-networks u tas-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, 
ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-
Istati Membri minħabba l-ambitu mifrux 
ma’ l-UE kollha ta’ dan ir-Regolament u 
għalhekk jistgħu jinkisbu aħjar fuq il-livell 
Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta 
miżuri skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit 
f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(10) Peress li l-għanijiet tal-azzjoni 
proposta, prinċipalment l-iżvilupp ulterjuri 
ta' prattika regolatorja konsistenti permezz 
ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni 
intensifikati bejn NRAs u bejn NRAs u l-
Kummissjoni, ma jistgħux jinkisbu b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba l-
ambitu mifrux ma’ l-UE kollha ta’ dan ir-
Regolament u għalhekk jistgħu jinkisbu 
aħjar fuq il-livell Komunitarju, il-
Komunità tista’ tadotta miżuri skond il-
prinċipju ta’ sussidjarjetà, kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju 
ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jinkisbu dawk l-għanijiet.

Or. en

Emenda 5

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Huwa b'dan stabbilit grupp ta' 
konsulenza tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali (NRAs) dwar networks u 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, 
imsemmi l-Grupp ta' Regolaturi Ewropew 
fit-Telekomunikazzjoni (il-GRET).

1. Huwa b'dan stabbilit il-Korp Ewropew 
tar-Regolaturi tat-Telekomunikazzjonijiet
(KRET)  bir-responsabilitajiet stipulati 
f’dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 6

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. Il-GRET għandu jaġixxi fi ħdan il-kamp 
ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Qafas) u d-Direttivi 2002/19/KE, 
2002/20/KE, 2002/21/KE, 2002/22/KE u 
2002/58/KE (Direttivi Speċifiċi), 
prinċipalment dwar materji li 
jirrigwardaw ir-regolamentazzjoni 
ekonomika tas-swieq tal-komunikazzjoni 
elettronika.

2. Il-KRET għandu jaġixxi fi ħdan il-kamp 
ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Qafas) u d-Direttivi 2002/19/KE, 
2002/20/KE, 2002/21/KE, 2002/22/KE u 
2002/58/KE (Direttivi Speċifiċi).

Or. en

Emenda 7

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

4. Il-GRET għandu jippromwovi 
kooperazzjoni bejn l-NRAs, u bejn l-NRAs 
u l-Kummissjoni, u għandu jagħti parir lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.

4. Il-KRET għandu jibbaża fuq l-għerf 
espert disponibbli lill-NRAs u għandu 
jwettaq ħidmietu f'koperazzjoni mal-
NRAs u mal-Kummissjoni. Il-KRET
għandu jippromwovi kooperazzjoni bejn l-
NRAs, u bejn l-NRAs u l-Kummissjoni.
Barra minn hekk, il-KRET għandu jagħti 
parir lill-Kummissjoni, u jekk jintalab 
minnhom, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Or. en
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Emenda 8

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – titolu

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Rwol tal-GRET fl-applikazzjoni tal-qafas 
regolatorju tal-UE

Rwol tal-KRET

Or. en

Emenda 9

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(a) jiżviluppa u jxerred fost l-NRAs l-aħjar 
prattika regolatorja, bħal approċċi komuni, 
metodoloġija jew linji gwida dwar l-
implimentazzjoni tal-qafas regolatorju 
komuni;

(a) jiżviluppa u jxerred fost l-NRAs l-aħjar 
prattika regolatorja, approċċi, metodoloġija 
jew linji gwida komuni dwar l-
implimentazzjoni tal-qafas regolatorju 
komuni inkluża l-impożizzjoni ta' rimedji 
regolatorji fil-livell nazzjonali;

Or. en

Emenda 10

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(b) fuq talba, jipprovdi assistenza lill-
NRAs dwar kwistjonijiet regolatorji, inkluż 
billi jagħti opinjonijiet dwar ilmenti 
transkonfinali f'konformità mal-Artikolu 
21 tad-Direttiva 2002/21/KE (tad-Direttiva 
Qafas) jew billi jassisti l-NRas fil-kuntest 
tal-analiżi tas-swieq rilevanti f'konformità 
mal-Artikolu 16 ta' dik id-Direttiva;

(b) fuq talba, jipprovdi assistenza lill-
NRAs dwar kwistjonijiet regolatorji;
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Or. en

(It-test imħassar tbiddillu l-post u tpoġġa fl-Artikolu 2a(1)da) u fl-Artikolu 2a(1)ea)

Emenda 11

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt c

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(c) jagħti opinjonijiet dwar l-abbozz ta' 
deċiżjonijiet, rakkomandazzjonijiet u linji 
gwida tal-Kummissjoni, kif msemmi fil-
paragrafu 2;

(c) jagħti opinjonijiet dwar l-abbozz ta' 
deċiżjonijiet, rakkomandazzjonijiet u linji 
gwida tal-Kummissjoni, kif imsemmi f'dan 
ir-Regolament, fid-Direttiva 2002/21/KE 
(id-Direttiva Qafas) u d-direttivi speċifiċi;

Or. en

Emenda 12

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) joħroġ rapporti u jipprovdi parir, fuq 
it-talba tal-Kummissjoni jew fuq 
inizjattiva tiegħu stess, u jipprovdi parir 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fuq 
talba jew fuq inizjattiva tiegħu stess, dwar 
kwalunkwe materja li tirrigwarda l-
komunikazzjoni elettronika fil-kompetenza 
tiegħu;

(d) joħroġ rapporti u jipprovdi parir lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, fuq talba jew fuq inizjattiva 
tiegħu stess, dwar kwalunkwe materja li 
tirrigwarda l-komunikazzjoni elettronika 
fil-kompetenza tiegħu;

Or. en
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Emenda 13

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(e) fuq talba, jassisti lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u 
l-NRAs fid-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki regolatorji lil pajjiżi terzi.

(e) fuq talba, jassisti lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u 
l-NRAs fir-relazzjonijiet, fid-
diskussjonijiet u fl-iskambji ma' partijiet 
terzi; u jassisti lill-Kummissjoni u lill-
NRAs fid-disseminazzjoni tal-aħjar prattiki 
regolatorji lil partijiet terzi.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 3(c) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 14

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(ea) jiżviluppa strateġiji komuni rigward 
kwistjonijiet transkonfinali biex tiżdied il-
konsistenza regolatorja u jiġu promossi 
suq uniku u regoli komuni;

Or. en

Emenda 15

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e b (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(eb) meta jintalab mill-Kummissjoni jew 
fuq inizjattiva tiegħu stess, u filwaqt li 
jirrispetta kif suppost il-kunfidenzjalità 
f'konformità mal-Artikolu 8, jiskambja, 
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ixerred u jiġbor informazzjoni f'oqsma 
rilevanti għall-attivitajiet tiegħu u 
jinkoraġġixxi wkoll lill-NRAs biex 
jagħmlu l-istess; barra minn hekk, iwettaq 
studji f'oqsma rilevanti għall-attivitajiet 
tiegħu.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 3(e) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 16

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafi 2 u 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. L-abbozz ta' deċiżjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u/jew linji gwida 
msemmijin fil-paragrafu 1(c) għandhom 
ikunu:

imħassrin

(a) deċiżjonijiet u/jew opinjonijiet dwar 
abbozz ta' miżuri tal-NRAs dwar id-
definizzjoni tas-suq, l-għażla tal-intrapriżi 
b'setgħa tas-suq sinifikanti u l-
impożizzjoni ta' rimedji, f'konformità mal-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2002/21/KE (id-
Direttiva Qafas);
(b) rakkomandazzjonijiet u/jew linji gwida 
dwar il-forma, il-kontenut u l-livell ta' 
dettalji li għandhom jingħataw fin-
notifika, f'konformità mal-Artikolu 7a 
tad-Direttiva 2002/21/KE (id-Direttiva 
Qafas);
(c) rakkomandazzjonijiet dwar Prodotti 
Rilevanti u Swieq tas-Servizzi, 
f'konformità mal-Artikolu 15 tad-
Direttiva 2002/21/KE (id-Direttiva Qafas);
(d) deċiżjonijiet dwar l-identifikazzjoni ta' 
swieq transnazzjonali, f'konformità mal-
Artikolu 15 tad-Direttiva 2002/21/KE (id-
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Direttiva Qafas);
(e) rakkomandazzjonijiet dwar l-
armonizzazzjoni, f'konformità mal-
Artikolu 19 tad-Direttiva 2002/21/KE (id-
Direttiva Qafas);
(f) deċiżjonijiet li jawtorizzaw jew 
jipprevjenu NRA milli tieħu miżuri 
eċċezzjonali, f'konformità mal-Artikolu 8 
tad-Direttiva 2002/19/KE (id-Direttiva tal-
Aċċess).
3. L-NRAs u l-Kummissjoni għandhom 
jieħdu kont sħiħ ta’ kwalunkwe opinjoni, 
parir jew l-aħjar prattika regolatorja 
maħruġa jew adottati mill-GRET.

Or. en

(It-test imħassar tbiddillu l-post u ġie emendat fl-Artikolu 2a (ġdid) hawn taħt)

Emenda 17

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – titolu

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 2a
Il-kompiti tal-KRET

Or. en

Emenda 18

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – introduzzjoni

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Il-kwistjonijiet li jissemmew fl-Artikolu 
2 għandhom ikunu:

Or. en
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(Tbiddel il-post tas-sentenza introduttorja tal-Artikolu 2(2) tal-Pożizzjoni Komuni u 
temendaha) 

Emenda 19

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt a

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(a) koperazzjoni fil-proċedura għall-
konsolidazzjoni tas-suq intern tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u għall-
applikazzjoni konsistenti tar-rimedji 
regolatorji, inklużi opinjonijiet dwar 
deċiżjonijiet u opinjonijiet dwar abbozzi 
ta' miżuri tal-NRAs rigward id-
definizzjoni tas-suq, l-identifikazzjoni ta' 
impriżi b'saħħa sinifikanti fis-suq u l-
impożizzjoni ta' rimedji, f'konformità mal-
Artikoli 7 u -7a tad-Direttiva 2002/21/KE 
(id-Direttiva Qafas);

Or. en

(Tbiddel il-post tal-Artikolu 2(2)a) tal-Pożizzjoni Komuni u temendah) 

Emenda 20

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt b

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(b) l-għoti ta' opinjonijiet dwar 
rakkomandazzjonijiet u linji gwida dwar 
il-forma, il-kontenut u l-livell ta' dettalji li 
għandhom jingħataw fin-notifika, 
f'konformità mal-Artikolu 7a tad-
Direttiva 2002/21/KE (id-Direttiva Qafas);

Or. en

(Tbiddel il-post tal-Artikolu 2(2)b) tal-Pożizzjoni Komuni u temendah) 
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Emenda 21

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt c

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(c) skambju tal-esperjenza u tal-aħjar 
prattika tal-NRAs rigward il-promozzjoni 
tal-innovazzjoni skont l-Artikolu 8 tad-
Direttiva 2002/21/KE (id-Direttiva Qafas);

Or. en

Emenda 22

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt d

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) l-applikazzjoni ta' miżuri tekniċi fir-
rigward tal-armonizzazzjoni ta' miżuri 
speċifiċi rigward numri u sensieli ta' 
numri f'konformità mal-Artikolu 10 tad-
Direttiva 2002/21/KE (id-Direttiva Qafas);

Or. en

Emenda 23

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt e

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(e) meta jintalab mill-Kummissjoni, 
koperazzjoni mal-NRAs dwar kwistjonijiet 
relatati ma’ frodi jew mal-abbuż tar-
riżorsi tan-numerazzjoni fil-Komunità, 
b’mod partikolari għal servizzi 
transkonfinali. B'mod partikolari, il-
KRET jista’ joħroġ opinjoni dwar azzjoni 
li tista’ tittieħed fil-livell Komunitarju jew 
nazzjonali sabiex ikunu indirizzati l-frodi 
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u l-abbuż kif ukoll tħassib ieħor tal-
konsumaturi dwar in-numerazzjoni.

Or. en

Emenda 24

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt f

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(f) konsultazzjoni rigward 
rakkomandazzjonijiet dwar swieq rilevanti 
tal-prodotti u tas-servizzi, f'konformità 
mal-Artikolu 15 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(id-Direttiva Qafas);

Or. en

(Tbiddel il-post tal-Artikolu 2(2)c) tal-Pożizzjoni Komuni u temendah)

Emenda 25

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt g

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(g) l-għoti ta' opinjonijiet rigward 
deċiżjonijiet dwar l-identifikazzjoni ta' 
swieq transnazzjonali, f'konformità mal-
Artikolu 15 tad-Direttiva 2002/21/KE (id-
Direttiva Qafas);

Or. en

(Tbiddel il-post tal-Artikolu 2(2)d) tal-Pożizzjoni Komuni u temendah)
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Emenda 26

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt h

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(h) f'konformità mal-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE (id-Direttiva Qafas), 
iwettaq l-analiżi tas-suq ta' swieq 
transnazzjonali; u jagħti opinjonijiet dwar
l-impożizzjoni, iż-żamma, l-emenda jew l-
irtirar ta' obbligi regolatorji bħall-
identifikazzjoni tal-impriżi li għandhom 
saħħa sinifikanti tas-suq f'dak is-suq, u l-
impożizzjoni ta' obbligi speċifiċi skont l-
Artikoli 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);

                                                                                                                       Or. en

Emenda 27

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt i

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

(i) l-għoti ta' opinjonijiet fil-kuntest tal-
analiżi ta’ swieq nazzjonali relevanti skont 
l-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Qafas) u fejn ikun il-każ, swieq 
sottonazzjonali;
Jekk, skont l-Artikolu 16(7) tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Qafas), il-KRET 
jirċievi talba mingħand il-Kummissjoni 
sabiex janalizza suq rilevanti speċifiku fi 
Stat Membru, dan għandu jagħti opinjoni 
u jipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni meħtieġa, inklużi r-riżultati 
tal-konsultazzjoni pubblika u tal-analiżi 
tas-suq. Jekk il-KRET f’dak is-suq isib li 
l-kompetizzjoni ma tkunx effettiva, wara 
konsultazzjoni pubblika, l-opinjoni tiegħu 
għandha tinkludi abbozz ta’ miżura li 
jispeċifika dawk l-intrapriżi li jqis li 



PR\770261MT.doc 19/64 PE420.224v01-00

MT

għandhom setgħa sinfikanti tas-suq f’dak 
is-suq u l-obbligi xierqa li għandhom jiġu 
imposti.
Fejn ikun meħtieġ, il-KRET jista’ 
jikkonsulta lill-awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni rilevanti qabel ma jagħti l-
opinjoni tiegħu lill-Kummissjoni.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 6 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 28

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt j

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

(j) l-għoti ta' opinjonijiet fir-rigward ta' 
deċiżjonijiet dwar l-armonizzazzjoni, 
f'konformità mal-Artikolu 19 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas);

Or. en

(Tqegħid mill-ġdid u li jemenda l-Artikolu 2(2)(e) tal-Pożizzjoni Komuni) 

Emenda 29

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt k

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

(k) ħruġ ta' rakkomandazzjonijiet fi 
kwistjonijiet transkonfinali, bi qbil mal-
Artikolu 21 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Qafas);
Jekk il-KRET jirċievi talba bħal din minn 
NRA hu għandu jinforma lill-partijiet 
kollha interessati fil-kwistjoni u lill-NRAs 
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kollha konċernati.
Il-KRET imbagħad għandu jinvestiga r-
raġunijiet għat-tilwima u għandu jitlob l-
informazzjoni xierqa mingħand il-partijiet 
u l-NRAs konċernati.
Ħlief f’ċirkostanzi eċċezzjonali, il-KRET 
għandu joħroġ ir-rakkomandazzjoni 
tiegħu fi żmien tliet xhur mit-talba. Ir-
rakkomandazzjoni għandha tidentifika 
kwalunkwe miżura li l-KRET jikkunsidra 
li għandha tittieħed mill-NRAs konċernati 
bi qbil mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2002/21/KE (Direttiva Qafas) u/jew tad-
Direttivi Speċifiċi.
Il-KRET jista’, madankollu, jirrifjuta li 
joħroġ rakkomandazzjoni fejn iqis li 
hemm mekkaniżmi oħra li jistgħu 
jikkontribwixxu għas-soluzzjoni tat-
tilwima fi żmien xieraq skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas). 
F’każi ta’ din ix-xorta, għandu jinforma 
lill-partijiet u lill-NRAs konċernati 
mingħajr dewmien. Jekk, madankollu, 
wara erba’ xhur, it-tilwima ma tiġix 
solvuta, jew jekk il-partijiet ma jkunux 
irrikorrew għall-ebda mekkaniżmu ieħor, 
il-KRET għandu, fuq it-talba ta' 
kwalunkwe NRA, joħroġ 
rakkomandazzjoni bi qbil mad-
dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 14 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)
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Emenda 30

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt l

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

(l) għajnuna fir-rigward ta' 
kundizzjonijiet għall-aċċess għat-
televiżjoni diġitali u għas-servizzi tar-
radju, bi qbil mal-Artikolu 6 tad-Direttiva 
2002/19/KE (Direttiva tal-Aċċess);

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 4(l) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 31

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt m

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

(m) opinjoni dwar deċiżjonijiet li 
jawtorizzaw jew iżommu NRA milli tieħu 
miżuri eċċezzjonali, f'konformità mal-
Artikolu 8 tad-Direttiva 2002/19/KE 
(Direttiva tal-Aċċess).

Or. en

(L-Artikolu 2(2)(f) tal-Pożizzjoni Komuni mqiegħed mill-ġdid u emendat. L-emenda hi 
bbażata fuq l-Artikolu 4(j) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' Settembru 

2008)
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Emenda 32

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt n

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

(n) konsultazzjoni dwar il-kwalità tas-
servizz u restrizzjoni tad-distribuzzjoni tal-
kontenut jew it-tħaddim ta' 
applikazzjonijiet u servizzi, bi qbil mal-
Artikolu 22 tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva Servizz Universali);

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 4(f) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 33

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt o

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

(o) konsultazzjoni dwar l-
implimentazzjoni effettiva tan-numru tat-
telefown ta’ emerġenza ‘112’, skont l-
Artikolu 26 tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva Servizz Universali); f'dan ir-
rigward, il-KRET għandu jikkonsulta 
mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u 
jwettaq konsultazzjoni pubblika;

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 4(g) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)
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Emenda 34

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt p

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

(p) konsultazzjoni dwar it-titjib tal-aċċess 
għas-servizzi u għat-tagħmir ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi min-naħa 
tal-utenti aħħarija b’diżabilità, skont l-
Artikolu 33 tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva Servizz Universali); u jagħti 
parir lill-NRAs dwar kwistjonijiet ta' 
Aċċessibilità elettronika kif imsemmi fil-
qafas regolatorju;

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 4(i) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 35

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt q

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

(q) għajnuna fir-rigward ta' miżuri ta’ 
trasparenza għall-implimentazzjoni tal-
local loop unbundling, skont l-Artikolu 9 
tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva tal-
Aċċess);

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 4(k) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)
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Emenda 36

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt r

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

(r) il-monitoraġġ u r-rappurtar dwar is-
settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.
Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-KRET 
sabiex jimmonitorja l-iżviluppi fis-suq tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, u b’mod 
partikolari l-prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut 
tal-prodotti u tas-servizzi li l-aktar 
jintużaw mill-konsumaturi. Il-KRET 
għandu jippubblika rapport annwali dwar 
l-iżviluppi fis-settur tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, inklużi l-
kwistjonijiet tal-konsumatur, li fih 
għandu jidentifika l-ostakli li fadal sabiex 
jiġi kkompletat is-suq uniku għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi. Ir-rapport 
għandu jinkludi wkoll ħarsa ġenerali u 
analiżi tal-informazzjoni dwar il-
proċeduri nazzjonali ta’ appell li jeżistu fl-
Istati Membri skont l-Artikolu 4(3) tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas), u 
dwar kemm qed jintużaw, fl-Istati 
Membri, il-proċeduri ta’ riżoluzzjoni ta' 
tilwim barra mill-qorti li jissemmew fl-
Artikolu 34 tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva Servizz Universali). Ir-rapport 
għandu jkun ippreżentat lill-Parlament 
Ewropew, li jista’ mbagħad jagħti 
opinjoni dwaru.
Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista’ 
titlob lill-KRET sabiex, flimkien mal-
pubblikazzjoni tar-rapport annwali, jagħti 
opinjoni dwar il-miżuri li jistgħu jittieħdu 
sabiex jingħelbu l-problemi li ġew 
identifikati fl-evalwazzjoni tal-
kwistjonijiet li jissemmew fil-paragrafu 1. 
Din l-opinjoni għandha tiġi ppreżentata 
lill-Parlament Ewropew.
Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tista’ titlob 
lill-KRET sabiex jippubblika 
perjodikament rapport dwar l-
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interoperabilità tas-servizzi interattivi tat-
televiżjoni diġitali msemmija fl-Artikolu 
18 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Qafas).

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 16 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 37

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt s

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

(s) miżuri li jiżguraw l-iżvilupp ta' regoli u 
rekwiżiti komuni għall-fornituri ta' 
servizzi kummerċjali transkonfinali;

Or. en

Emenda 38

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 1 – punt t

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

(t) il-portabilità tan-numri, bi qbil mal-
Artikolu 30 tad-Direttiva 2002/22/KE 
(Direttiva Servizz Universali);

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 4(h) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)
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Emenda 39

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 2 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

2. Il-KRET jista', fuq talba mill-
Kummissjoni u suġġett għall-kunsens tal-
membri kollha tiegħu, iwettaq kompiti 
oħra speċifiċi meħtieġa biex jilħaq l-
għanijiet tiegħu.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 18 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 40

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 a (ġdid) – paragrafu 3 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

3. L-NRAs u l-Kummissjoni għandhom 
iqisu sew kwalunkwe opinjoni, parir jew l-
aħjar prattika regolatorja adottati mill-
KRET. Fil-każ li l-KRET jipproponi 
soluzzjonijiet alternattivi fid-dawl ta’ 
kundizzjonijiet tas-suq differenti u ‘path 
dependance’ ta' metodi differenti ta' 
regolamentazzjoni, l-NRAs għandhom 
jikkunsidraw liema soluzzjoni l-aktar li 
taqbel mal-metodu regolatorju tagħhom. 
L-NRAs u l-Kummissjoni għandhom 
jinfurmaw lill-pubbliku b'liema mod ġiet 
meqjusa l-opinjoni tal-KRET.

Or. en

(L-Artikolu 2(3)(f) tal-Pożizzjoni Komuni mqiegħed mill-ġdid u emendat . L-emenda hi 
bbażata fuq l-Artikolu 4(5) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' Settembru 

2008)
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Emenda 41

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 2 b (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 2b
L-entitajiet tal-KRET

Il-KRET għandu jkun magħmul minn:
(a) Bord tar-Regolaturi;
(b) Direttur Amministrattiv.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 19 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 42

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – titolu

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Kompożizzjoni Il-Bord tar-Regolaturi

Or. en

Emenda 43

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 1

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

1. Il-GRET għandu jkun kompost mill-
kapijiet jew rappreżentanti ta' livell għoli 
mill-NRA stabbilita f'kull Stat Membru
b'responsabbiltà primarja li tissorvelja l-
operat ta' kuljum tas-suq għal networks u 
servizzi ta' komunikazzjoni elettronika.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
kompost minn membru wieħed għal kull 
Stat Membru li għandu jkun il-persuna 
responsabbli jew rappreżentant maħtur ta' 
livell għoli mill-NRA indipendenti 
b'responsabilità għall-applikazzjoni ta' 
kuljum tal-qafas regolatorju f’dawk l-
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Istati Membri. L-NRAs għandhom 
jinnominaw membru alternattiv għal kull 
Stat Membru. Il-Kummissjoni għandha 
tattendi bħala osservatur bil-kunsens 
minn qabel tal-Bord.

Or. en

(L-Artikolu 3(2)-(3) tal-Pożizzjoni Komuni mqiegħed mill-ġdid u emendat.  L-emenda hi 
bbażata fuq l-Artikolu 20(1) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' Settembru 

2008)

Emenda 44

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 2

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

2. Għandu jkun hemm rappreżentant 
wieħed għal kull Stat Membru.

imħassar

Or. en

(It-test imħassar imqiegħed mill-ġdid u emendat fl-Artikolu 3(1) hawn fuq)

Emenda 45

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 3

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha status 
ta' osservatur u għandha tkun 
rappreżentata fil-livell xieraq.

imħassar

Or. en

(It-test imħassar imqiegħed mill-ġdid u emendat fl-Artikolu 3(1) hawn fuq)
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Emenda 46

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 4

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

4. L-NRAs mill-Istati taż-Zona 
Ekonomika Ewropea (ŻEE) u minn dawk 
l-istati li huma kandidati għall-adeżjoni 
mal-Unjoni Ewropea għandu jkollhom 
status ta' osservatur u għandhom ikunu 
rappreżentati fil-livell xieraq.

imħassar

Or. en

(It-test imħassar imqiegħed mill-ġdid u emendat fl-Artikolu 8(g) (ġdid) hawn fuq)

Emenda 47

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 4 a (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

4a. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaħtar 
minn fost il-membri tiegħu President u 
Viċi-President. Il-Viċi-President għandu 
awtomatikament jissostitwixxi lill-
President jekk dan tal-aħħar ma jkunx 
f’pożizzjoni li jwettaq dmirijietu/ 
dmirijietha. Il-mandat tal-President u tal-
Viċi-President għandu jkun ta’ sentejn u 
nofs, skont il-proċeduri tal-elezzjoni 
stabbiliti fir-regoli ta’ proċedura.

Or. en

(L-Artikolu 4(3) tal-Pożizzjoni Komuni mqiegħed mill-ġdid u emendat.  L-emenda hi bbażata 
fuq l-Artikolu 20(2) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' Settembru 2008)
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Emenda 48

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 4 b (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

4b. Il-President għandu jsejjaħ laqgħa 
tal-Bord tar-Regolaturi mill-inqas tnax-il 
darba fis-sena f'sessjoni ordinarja. 
Laqgħat straordinarji għandhom jiġu 
msejħa wkoll fuq l-inizjattiva tal-
President, fuq talba tal-Kummissjoni jew 
fuq it-talba ta' mill-inqas terz tal-membri 
tiegħu. Il-Bord tar-Regolaturi jista’ 
jistieden lil kwalunkwe persuna 
b’opinjonijiet potenzjalment rilevanti 
sabiex tattendi għal-laqgħat tiegħu fil-
kapaċità ta’ osservatriċi. Il-membri tal-
Bord tar-Regolaturi, bla ħsara għar-regoli 
ta’ proċedura, jistgħu jkunu megħjuna 
minn konsulenti jew minn esperti.

Or. en

(L-Artikolu 4(4) tal-Pożizzjoni Komuni mqiegħed mill-ġdid u emendat.  L-emenda hi bbażata 
fuq l-Artikolu 20(3) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' Settembru 2008)

Emenda 49

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 4 c (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

4c. Il-ħidma tal-Bord tar-Regolaturi tista' 
tiġi organizzata fi gruppi ta' ħidma ta' 
esperti kif meħtieġ.

Or. en

(L-Artikolu 4(5) tal-Pożizzjoni Komuni mqiegħed mill-ġdid u emendat ) 
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Emenda 50

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 4 d (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

4d. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta 
d-deċiżjonijiet tiegħu dwar kwistjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 2 u 2a fuq il-bażi ta’ 
maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
preżenti sakemm ma jkunx hemm 
dispożizzjoni għalihom f’dan ir-
Regolament, fid-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Qafas) u fid-Direttivi Speċifiċi. 
Dawn id-deċiżjonijiet għandhom isiru 
pubbliċi, u għandhom jindikaw ir-riservi 
tal-NRA fuq it-talba tiegħu.
Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta u 
jagħmel pubbliċi r-regoli ta’ proċedura 
disponibbli tal-KRET b’maġġoranza ta’ 
żewġ terzi. Dawn ir-Regoli ta’ proċedura 
għandhom jiggarantixxu li l-membri tal-
Bord tar-Regolaturi dejjem ikollhom l-
aġendi sħaħ u l-abbozz tal-proposti qabel 
kull laqgħa sabiex ikollhom iċ-ċans 
jipproponu emendi qabel il-vot.

Or. en

(L-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 4(2)(subparagrafi 1 u 3) tal-Pożizzjoni Komuni mqiegħda mill-
ġdid u emendati.  L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 20(4) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel 

qari, adottata fl-24 ta' Settembru 2008)

Emenda 51

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 4 e (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

4e. Kull membru għandu jkollu vot 
wieħed. Ir-regoli ta' proċedura għandhom 
jistabbilixxu f'aktar dettall l-arranġamenti 
li jirregolaw il-votazzjoni, inkluż il-
kundizzjonijiet li taħthom membru wieħed 
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jista' jaġixxi f'isem membru ieħor, ir-
regoli dwar il-kworum, u n-notifiki ta' 
skadenzi għal-laqgħat. Ir-regoli ta' 
proċedura jistgħu jistabbilixxu wkoll 
proċeduri ta' votazzjoni ta' emerġenza.

Or. en

(L-Artikolu 4(2)(subpragrafu 2)tal-Pożizzjoni Komuni mqiegħed mill-ġdid u emendat.  L-
emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 20(5) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 

Settembru 2008)

Emenda 52

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 4 f (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

4f. Fit-twettiq tal-kompiti mogħtija minn 
dan ir-Regolament, il-Bord tar-Regolaturi 
għandu jaħdem b’mod indipendenti u 
mingħajr ma jitlob jew jirċievi l-ebda 
istruzzjoni minn xi Stat Membru, jew 
minn NRA, mill-Kummissjoni jew minn xi 
terza parti.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 20(6) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 
ta' Settembru 2008)

Emenda 53

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 4 g (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

4g. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jipprovdi servizzi ta' appoġġ 
amministrattiv u professjonali permezz 
tal-Uffiċċju tal-Appoġġ tal-KRET. 
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Or. en

Emenda 54

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – titolu

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Arranġamenti operattivi Il-kompiti tal-Bord tar-Regolaturi

Or. en

Emenda 55

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 1

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

1. Il-GRET għandu jadotta u jippublika r-
regoli ta' proċedura tiegħu u jagħmilhom 
disponibbli għall-pubbliku.

imħassar

Or. en

(It-test imħassar imqiegħed mill-ġdid u emendat fl-Artikolu 3(4d) hawn fuq)

Emenda 56

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 2

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

2. L-opinjonijiet, l-aqwa prattika 
regolatorja u r-rapporti tal-GRET 
għandhom joħorġu jew jiġu adottati 
abbażi ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-
membri. Kull membru għandu jkollu vot 
wieħed.

imħassar

Ir-regoli ta' proċedura għandhom 
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jistabbilixxu f'aktar dettall l-arraġamenti 
li jirregolaw il-votazzjoni, inkluż il-
kondizzjonijiet li taħthom membru wieħed 
jista' jaġixxi f'isem membru ieħor, ir-
regoli li jirregolaw il-kworums, u n-
notifiki ta' skadenzi għal-laqgħat. Ir-
regoli ta' proċedura jistgħu jistabbilixxu 
wkoll proċeduri ta' votazzjoni ta' 
emerġenza.
L-opinjonijiet, l-aħjar prattika regolatorja 
u r-rapporti maħruġa jew adottati mill-
GRET għandhom jiġu ppublikati, u 
għandhom jindikaw ir-riżervi tal-NRA fuq 
it-talba tiegħu.

Or. en

(It-test imħassar imqiegħed mill-ġdid u emendat fl-Artikolu 3(4d) u l-Artikolu 3(4e) hawn fuq)

Emenda 57

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 3

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

3. Il-GRET għandu jaħtar il-President u 
l-Viċi-President tiegħu minn fost il-
membri tiegħu, soġġett għar-regoli ta' 
proċedura. Il-mandat tal-President u tal-
Viċi-President għandu jkun ta' sena. Il-
President u l-Viċi President għandhom 
ikunu responsabbli biex jirrappreżentaw 
il-GRET.

imħassar

Or. en

(It-test imħassar imqiegħed mill-ġdid u emendat fl-Artikolu 3(4d) hawn fuq)
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Emenda 58

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 4

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

4. Il-laqgħat tal-plenarja tal-GRET 
għandhom jissejħu mill-President tiegħu 
u għandhom iseħħu mill-inqas erba' 
darbiet fis-sena f'sessjoni ordinarja. 
Laqgħat straordinarji għandhom jissejħu 
wkoll fuq l-inizjattiva tal-President, fuq 
talba tal-Kummissjoni jew fuq it-talba ta' 
mill-inqas terz tal-membri tal-GRET. L-
aġenda tal-laqgħa għandha tiġi stabbilita 
mill-President u magħmula pubblika.

imħassar

Or. en

(It-test imħassar imqiegħed mill-ġdid u emendat fl-Artikolu 3(4b) hawn fuq)

Emenda 59

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 5

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

5. Il-ħidma tal-GRET tista' tiġi 
organizzata fi gruppi ta' ħidma ta' esperti 
kif adatt.

imħassar

Or. en

(It-test imħassar imqiegħed mill-ġdid u emendat fl-Artikolu 3(4c) hawn fuq)
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Emenda 60

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 6

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tkun 
mistiedna għal-laqgħat kollha tal-plenarja 
tal-GRET u tista' tkun mistiedna u 
tattendi għal laqgħat tal-gruppi ta' ħidma 
ta' esperti tiegħu.

imħassar

Or. en

Emenda 61

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 7

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

7. L-esperti mill-Istati taż-ZEE u minn 
dawk l-istati li huma kandidati għall-
adeżjoni mal-Unjoni Ewropea jistgħu 
jieħdu sehem bħala osservaturi tal-
laqgħat tal-GRET. Il-GRET jista' 
jistieden esperti u osservaturi oħra biex 
jattendu l-laqgħat tiegħu.

imħassar

Or. en

(It-test imħassar imqiegħed mill-ġdid u emendat fl-Artikolu 8g (ġdid) hawn taħt)

Emenda 62

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 a (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 4a
Il-kompiti tal-Bord tar-Regolaturi
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1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaħtar 
id-Direttur Amministrattiv skont il-
paragrafu 7. Il-Bord tar-Regolaturi 
għandu jieħu d-deċiżjonijiet kollha 
relatati mat-tħaddim tal-funzjonijiet tal-
KRET kif imniżżel f’Artikoli 2 u 2a.
2. Sat-30 ta’ Settembru ta’ kull sena, 
skont l-Artikolu 4c(3) u f'konformità mal-
abbozz tal-baġit stabbilit skont l-Artikolu 
4f, il-Bord tar-Regolaturi għandu, wara li 
jkun ikkonsulta lill-Kummissjoni, jadotta 
l-programm ta’ ħidma tal-KRET għas-
sena ta’ wara u għandu jgħaddih lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, u lill-
Kummissjoni.
3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jeżerċita 
awtorità dixxiplinari fuq id-Direttur 
Amministrattiv.
4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta, 
f’isem il-KRET, id-dispożizzjonijiet 
speċjali dwar id-dritt ta’ aċċess għad-
dokumenti tal-KRET, bi qbil mal-Artikolu 
47.
5. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta 
r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-
KRET, u għandu jgħaddih, sa mhux aktar 
tard mill-15 ta’ Ġunju, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Qorti tal-Awdituri. Il-
Parlament Ewropew jista’ jitlob lill-
President tal-Bord tar-Regolaturi sabiex 
jirreferih dwar kwistjonijiet rilevanti 
relatati mal-attivitajiet tiegħu.
6. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti 
direzzjoni lid-Direttur Amministrattiv fit-
twettiq tad-dmirijiet ta' Direttur 
Amministrattiv.
7. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaħtar 
lid-Direttur Amministrattiv. Il-Bord tar-
Regolaturi għandu jilħaq din id-deċiżjoni 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ tliet kwarti 
tal-membri tiegħu. Id-Direttur 
Amministrattiv maħtur m’għandux jieħu 
sehem fit-tħejjija ta’din id-deċiżjoni jew 
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jivvota fuqha.
8. Il-Bord tar-Regolaturi għandu japprova 
t-taqsima indipendenti tar-rapport 
annwali dwar l-attivitajiet ta' 
konsultazzjoni previsti fil-paragrafu 5 ta' 
dan l-Artikolu u fl-Artikolu 4c(7).

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 21 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008. Il-paragrafi 2 u 5 huma wkoll meqjusa bħala tqegħid mill-ġdid u li 
jemendaw l-Artikolu 6(2) tal-Pożizzjoni Komuni)

Emenda 63

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 b (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 4b
Il-Maniġer Amministrattiv.

1. Il-KRET għandu jiġi mmaniġġjat mid-
Maniġer Amministrattiv tiegħu li għandu 
jagħti kont lill-Bord tar-Regolaturi u 
jaġixxi fuq l-istruzzjonijiet ta' dan il-Bord 
fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu/tagħha. 
Il-Maniġer Amministrattiv ma għandu 
b’xi mod ieħor ifittex jew jaċċetta l-ebda 
istruzzjoni mingħand l-ebda Stat Membru, 
l-ebda NRA, il-Kummissjoni jew xi parti 
terza. 
2. Il-Maniġer Amministrattiv għandu 
jinħatar mill-Bord tar-Regolaturi fuq il-
bażi tal-mertu u l-ħiliet u l-esperjenza 
relevanti għan-networks u għas-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Qabel 
il-ħatra, il-konvenjenza tal-kandidat 
magħżul mill-Bord tar-Regolaturi tista’ 
tkun suġġetta għal opinjoni mhix 
vinkolanti tal-Parlament Ewropew u tal-
Kummissjoni. Għal dan il-għan, il-
kandidat għandu jiġi mistieden jagħmel 
dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
responsabbli tal-Parlament Ewropew u 
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jwieġeb mistoqsijiet magħmula mill-
membri tiegħu.
3. Il-mandat tal-Maniġer Amministrattiv 
għandu jkun ta’ ħames snin.
4. Il-Bord tar-Regolaturi jista’ jipproroga 
l-mandat tad-Maniġer Amministrattiv 
darba għal mhux aktar minn tliet snin, 
billi jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u biss 
f’dawk il-każi fejn jista’ jiġi ġġustifikat 
mid-dmirijiet u mir-rekwiżiti tal-KRET.
Il-Bord tar-Regolaturi għandu jgħarraf 
lill-Parlament Ewropew dwar il-ħsieb li 
jkollu li jipproroga l-mandat tal-Maniġer 
Amministrattiv. 
Jekk il-mandat ma jiġix ipprorogat, il-
Maniġer Amministrattiv għandu jibqa’ 
fil-kariga tiegħu sakemm jinħatar is-
suċċessur tiegħu/tagħha.
5. Il-Maniġer Amministrattiv jista’ 
jitneħħa mill-kariga biss wara deċiżjoni 
meħuda mill-Bord tar-Regolaturi. Il-Bord 
tar-Regolaturi għandu jasal għal din id-
deċiżjoni fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ 
tliet kwarti tal-membri tiegħu.

Or. en

(Ibbażat fuq l-Artikolu 22 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari adottata fl-24 ta' Settembru 
2008)

Emenda 64

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 c (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 4c
Il-kompiti tal-Maniġer Amministrattiv

1. Il-Maniġer Amministrattiv għandu 
jkun responsabbli mit-tmexxija tal-
Uffiċċju ta’ Appoġġ tal-KRET
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2. Il-Maniġer Amministrattiv għandu 
jħejji l-aġenda tal-Bord tar-Regolaturi u 
tal-gruppi ta’ ħidma esperti. Huwa/hija 
għandu/għandha j(t)ipparteċipa, 
mingħajr ma jkollu/jkollha d-dritt li 
j(t)ivvota, f’ħidmet il-Bord tar-Regolaturi.
3. Ta’ kull sena, il-Maniġer 
Amministrattiv għandu jħejji l-abbozz tal-
programm ta’ ħidma tal-KRET għas-sena 
ta’ wara, u jressqu quddiem il-Bord tar-
Regolaturi qabel it-30 ta’ Ġunju ta’ dik is-
sena. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jaddotta l- programm ta’ ħidma skont l-
Artikolu 4a(2).
4. Il-Maniġer Amministrattiv għandu 
jkun responsabbli mis-sorveljanza tal-
implimentazzjoni tal-programm ta' ħidma 
annwali tal-KRET, taħt il-gwida tal-Bord 
tar-Regolaturi.
5. Il-Maniġer Amministrattiv għandu 
jieħu l-miżuri meħtieġa, partikularment l-
adozzjoni tal-istruzzjonijiet 
amministrattivi interni u l-pubblikazzjoni 
tal-avviżi, sabiex ikun żgurat il-
funzjonament tal-KRET skont dan ir-
Regolament.
6. Il-Maniġer Amministrattiv għandu 
jagħmel stima tad-dħul u tal-infiq tal-
KRET skont l-Artikolu 4f u għandu 
jimplimenta l-baġit tal-KRET skont l-
Artikolu 4g.
7. Ta’ kull sena, il-Maniġer 
Amministrattiv għandu jħejji l-abbozz tar-
rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-
KRET b’taqsima dwar l-attivitajiet 
konsultattivi tiegħu u taqsima dwar 
kwistjonijiet finanzjarji u amministrattivi.
8. Rigward l-istaff tal-KRET, il-Bord tar-
Regolaturi jista’ jiddelega lill-Maniġer 
Amministrattiv l-eżerċitar tas-setgħat 
previsti fl-Artikolu 8c(3).

Or. en
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(Ibbażat fuq l-Artikolu 23 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari adottata fl-24 ta' Settembru 
2008)

Emenda 65

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 d (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 4a
L-Uffiċċju tal-Appoġġ tal-KRET

Servizzi ta' appoġġ amministrattiv u 
professjonali għandhom ikunu pprovduti 
lill-Bord tar-Regolaturi mill-Uffiċċju tal-
Appoġġ tal-KRET. L-Uffiċċju tal-Appoġġ 
tal-KRET għandu jkun immexxi mill-
Maniġer Amministrattiv; u għandu jkun 
iffurmat mill-istaff kollu li jkun impjegat 
mill-KRET u ssekondat lill-KRET.

Or. en

Emenda 66

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 e (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 4e
Il-baġit tal-KRET

1. Id-dħul u r-riżorsi tal-KRET għandhom 
jikkonsistu b’mod partikulari f’dan li ġej:
(a) sussidju mill-Komunità, imdaħħal taħt 
l-intestaturi xierqa tal-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea (Taqsima tal-
Kummissjoni), kif deċiż mill-awtorità 
baġitarja u f'konformita' mal-punt 47 tal-
Ftehima Interistituzzjonali ta’ bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja 
u l-amministrazzjoni finanzjarjarja soda1;
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(b) kontribuzzjoni finanzjarja minn kull 
awtorità regolatorja nazzjonali (ARN).
Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
ARN għandhom ir-riżorsi finanzjarji 
adegwati meħtieġa biex jipparteċipaw fil-
ħidma tal-KRET;
(c) nofs l-istaff professjonali għandu jkun 
magħmul minn esperti nazzjonali 
sekondati (ENS) ġejjin minn awtoritajiet 
nazzjonali;
(d) il-Bord jew ir-Regolaturi għandhom 
jaqblu, sa mhux iktar tard minn sitt xhur 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, dwar il-livell tal-
kontribuzzjoni finanzjarja li għandha ssir 
minn kull Stat Membru skont il-punt (b);
(e) l-adegwatezza tal-istruttura baġitarja u 
l-konformità tal-Istati Membri għandhom 
ikunu riveduti sal-1 ta’ Jannar 2014.
2. In-nefqa tal-KRET għandha tkopri l-
ispejjeż tal-istaff flimkien mal-ispejjeż 
amministrattivi, infrastrutturali u 
operattivi.
3. Id-dħul u l-infiq għandhom ikunu 
bilanċjati bejniethom.
4. Id-dħul u l-infiq kollu għandhom ikunu 
is-suġġett ta’ previżjonijiet għal kull sena 
finanzjarja, li tikkoinċidi mas-sena 
kalendarja, u għandhom jiddaħħlu fil-
baġit tagħha.
5. L-istruttura organizzattiva u finanzjarja 
tal-KRET għandha tkun riveduta sal-1 ta’ 
Jannar 2014.
_______________________
11 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

Or. en

(Din iddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 24 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)



PR\770261MT.doc 43/64 PE420.224v01-00

MT

Emenda 67

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 f (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 4f
L-istabbiliment tal-baġit

1. Sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Frar ta’ 
kull sena, il-Maniġer Amministrattiv 
għandu jfassal abbozz preliminari ta’ 
baġit li jkopri n-nefqa operattiva u l-
programm ta’ ħidma antiċipat għas-sena 
finanzjarja ta’ wara, u għandu jibagħtu 
lill-Bord tar-Regolaturi flimkien ma’ lista 
ta’ impjiegi provviżorji. Ta’ kull sena, il-
Bord tar-Regolaturi, fuq il-bażi tal-abbozz 
imħejji mill-Maniġer Amministrattiv, 
għandu jagħmel stima tad-dħul u tal-infiq 
tal-KRET għas-sena finanzjarja ta’ wara. 
Din l-istima, inkluż abbozz ta’ 
organigramma, għandha tkun trażmessa 
mill-Bord tar-Regolaturi lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu.
2. Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-
istima lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill (li minn hawn ’il quddiem se 
jissejħu l-“awtorità baġitarja”) flimkien 
mal-abbozz preliminari tal-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropej.
3. Fuq il-bażi tal-istimi, il-Kummissjoni 
għandha ddaħħal fl-abbozz preliminari 
tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea l-
previżjonijiet li tqis li huma meħtieġa 
rigward l-organigramma u l-ammont tal-
għotja li għandha tintalab mill-baġit 
ġenerali, skont l-Artikolu 272 tat-Trattat.
4. L-awtorità baġitarja għandha tadotta l-
organigramma għall-KRET.
5. Il-baġit tal-KRET għandu jitfassal mill-
Bord tar-Regolaturi. Għandu jsir finali 
wara l-adozzjoni finali tal-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea. Fejn ikun meħtieġ, 
għandu jkun aġġustat kif jaqbel.
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6. Il-Bord tar-Regolaturi, mingħajr 
dewmien, għandu jinnotifika lill-awtorità 
baġitarja bil-ħsieb li għandu li 
jimplimenta kwalunkwe proġett li jista’ 
jkollu implikazzjonijiet finanzjarji 
sinifikanti għall-finanzjament tal-baġit
tiegħu, b’mod partikolari kwalunkwe 
proġett li jkun relatat ma’ proprjetà, 
bħall-kiri jew ix-xiri ta’ bini. Għandu 
jinforma lill-Kummissjoni b’dan. Jekk xi 
waħda mill-fergħat tal-awtorità baġitarja 
tkun bi ħsiebha toħroġ opinjoni, fi żmien 
ġimgħatejn wara li tirċievi l-informazzjoni 
dwar il-proġett ta’ bini, għandha 
tinnotifika lill-KRET bil-ħsieb li għandha 
li toħroġ opinjoni ta’ din ix-xorta. Jekk 
ma jingħatax risposta, il-KRET jista’ 
jipproċedi bl-operazzjoni ppjanata.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 25 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 68

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 g (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 4g
L-implimentazzjoni u l-kontroll tal-baġit

1. Il-Maniġer Amministrattiv għandu 
jagixxi bħala uffiċjal ta’ awtorizzazzjoni u 
għandu jimplimenta l-baġit tal-KRET.
2. Il-Maniġer Amministrattiv għandu 
jfassal għall-KRET rapport annwali tal-
attività, flimkien ma’ dikjarazzjoni ta’ 
assigurazzjoni. Dawn id-dokumenti 
għandhom jixxandru ppubblikament.
3. Sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Marzu 
wara li tkun ġiet ikkompletata kull sena 
finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
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KRET għandu jibgħat lill-uffiċjal tal-
kontabbiltà tal-Kummissjoni u lill-Qorti 
tal-Awdituri, il-kontijiet provviżorji 
akkumpanjati mir-rapport dwar il-ġestjoni 
baġitarja u finanzjarja ta’ matul is-sena 
finanzjarja. L-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
KRET għandu jibgħat ukoll ir-rapport 
dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu tas-
sena ta’ wara. L-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tal-Kummissjoni mbagħad għandu 
jikkonsolida l-kontijiet provviżorji tal-
istituzzjonijiet u tal-entitajiet 
deċentralizzati skont l-Artikolu 128 tar-
Regolament (KE, Euratom) Nru 
1605/2002.
4. Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu 
wara li tkun  ġiet ikkompletata kull sena 
finanzjara, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Kummissjoni għandu jibgħat il-kontijiet 
provviżorji tal-KRET akkumpanjati mir-
rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u 
finanzjarja ta’ matul is-sena finanzjarja 
lill-Qorti tal-Awdituri. Ir-rapport dwar il-
ġestjoni baġitarja u finanzjarja tul is-sena 
finanzjarja għandu jintbagħat ukoll lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
5. Wara li jirċievi l-osservazzjonijiet tal-
Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet 
provviżorji tal-KRET, skont l-Artikolu 129 
tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 
1605/2002, il-Maniġer Amministrattiv, 
filwaqt li jaġixxi fuq ir-responsabbiltà 
tiegħu stess, għandu jfassal il-kontijiet 
finali tal-KRET u jittrażmettihom, għal 
opinjoni, lill-Bord tar-Regolaturi.
6. Il-Bord Amministrattiv għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-KRET.
7. Il-Maniġer Amministrattiv għandu 
jittrażmetti dawn il-kontijiet finali, 
akkumpanjati mill-opinjoni tal-Bord tar-
Regolaturi, mhux aktar tard mill-1 ta’ 
Lulju wara li tkun ġiet ikkompletata s-
sena finanzjarja, lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti 
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tal-Awdituri.
8. Il-kontijiet finali għandhom jixxandru 
pubblikament.
9. Il-Maniġer Amministrattiv għandu 
jibgħat lill-Qorti tal-Awdituri risposta 
għall-osservazzjonijiet ta’ din tal-aħħar sa 
mhux aktar tard mill-15 ta’ Ottubru. 
Huwa għandu jibgħat din ir-risposta 
wkoll lill-Bord tar-Regolaturi, lill-
Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni.
10. Il-Maniġer Amministrattiv għandu 
jressaq quddiem il-Parlament Ewropew, 
fuq it-talba ta’ dan tal-aħħar,u kif inhu 
provdut fl-Artikolu 146(3) tar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002, kwalunke 
informazzjoni meħtieġa biex il-proċedura 
ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja in 
kwistjoni taħdem mingħajr problemi.
11. Wara rakkomandazzjoni mill-Kunsill 
li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, il-
Parlament Ewropew, qabel il-15 ta’ Mejju 
tas-sena N+2 għandu jagħti l-kwittanza 
lill-Maniġer Amministrattiv għall-
implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja N.

Or. en

(Din iddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 26 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 69

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 h (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 4h
Sistemi ta’ kontroll interni

L-Awditur Intern tal-Kummissjoni 
għandu jkun responsabbli għall-
ivverifikar tas-sistemi ta’ kontroll intern 
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tal-KRET.

Or. en

(Din iddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 27 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 70

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 i (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 4i
Ir-regoli finanzjarji

Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
KRET għandhom jitfasslu mill-Bord tar-
Regolaturi wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni. Dawk ir-regoli jistgħu 
jiddevjaw mir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 
2343/2002 tad-19 ta' Diċembru 2002 dwar 
ir-Regolament Finanzjarju ta’ qafas 
għall-korpi imsemmijin fl-Artikolu 185 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-
Regolament Finanzjarju li hu applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej2 jekk il-ħtiġiet operattivi speċifiċi 
għall-funzjonament tal-KRET ikunu 
jitolbu dan u biss bil-qbil minn qabel tal-
Kummissjoni.
__________________________
2ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.

Or. en

(Din iddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 28 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)
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Emenda 71

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 4 j (ġdid)

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 4j
Il-miżuri ta’ kontra l-frodi

1. Għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-frodi, 
il-korruzzjoni u atti illegali oħra, id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 
1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999 li 
jikkonċerna l-invetigazzjonijiet immexxija 
mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi 
(OLAF)3 għandhom japplikaw mingħajr 
l-ebda restrizzjoni.
2. Il-KRET għandu jaderixxi mal-
Ftehima Interistituzzjonali tal-25 ta’ 
Mejju 1999 ta’ bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u 
l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej 
dwar l-investigazzjonijiet interni mill-
Uffiċċji Ewropew ta’ Kontra l-Frodi 
(OLAF) u għandu jadotta immedjatament 
dispożizzjonijiet xierqa għall-istaff kollu 
tal-KRET.
3. Id-deċiżjonijiet ta’ finanzjament u l-
ftehimiet u l-istrumenti implimentattivi li 
jirriżultaw minnhom għandhom jistipulaw 
b’mod espliċitu li l-Qorti tal-Awdituri u l-
OLAF jistgħu, jekk ikun hemm il-ħtieġa, 
jwettqu kontrolli fuq il-post fost il-
benefiċjarji tal-flus li jinħarġu mill-KRET 
kif ukoll kontrolli tal-istaff responsabbli 
mill-allokazzjoni ta’dawn il-flejjes.
_________________________
3ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1.
4ĠU L 136, 31.5.1999, p. 15.

Or. en

(Din iddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 29 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
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Settembru 2008)

Emenda 72

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 5

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Fejn xieraq, il-GRET għandu, qabel ma 
jadotta opinjonijiet, l-aħjar prattika 
regolatorja jew rapporti, jikkonsulta lill-
partijiet interessati u jagħtihom l-
opportunità biex jikkummentaw f'perijodu 
ta' żmien raġonevoli. Il-GRET għandu, bla 
ħsara għall-Artikolu 8, jagħmel ir-riżultati 
tal-proċedura ta' konsultazzjoni 
pubblikament disponibbli.

Fejn xieraq, il-KRET, qabel ma jaġixxi 
skont l-Artikolu 2 u l-Artikolu 2a, għandu
jikkonsulta lill-partijiet interessati u 
jagħtihom l-opportunità biex 
jikkummentaw sa perijodu ta' żmien 
raġonevoli. Il-KRET, bla ħsara għall-
Artikolu 8, għandu jagħmel ir-riżultati tal-
proċedura ta' konsultazzjoni pubblikament 
disponibbli.

Or. en

Emenda 73

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill
Artikolu 6 – titolu

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emenda

Trasparenza u responsabbiltà It-trasparenza

                Or.en

Emenda 74

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Il-GRET għandu jwettaq l-attivitajiet 
tiegħu b'livell għoli ta' trasparenza. Il-
GRET għandu jiżgura li l-pubbliku u 
kwalunkwe parti interessata jingħataw 
informazzjoni oġġettiva, affidabbli u 
faċilment aċċessibbli, b'mod partikolari 

1. Il-KRET għandu jwettaq l-attivitajiet 
tiegħu b'livell għoli ta' trasparenza.
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rigward ir-riżultati tal-ħidma tiegħu.

Or. en

Emenda 75

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1a. Il-KRET għandu wkoll jippubblika d-
dikjarazzjonjiet tal-interessi tal-membri 
tal-Bord tar-Regolaturi u tad-Direttur 
Amministrattiv.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 34(2) (it-tieni sentenza) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel 
qari, adottata fl-24 ta' Settembru 2008)

Emenda 76

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. IL-GRET għandu fuq bazi annwali u 
wara li jikkonsulta lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, 
jadotta programm ta' ħidma għas-sena li 
ġejja, għandu jittrasmettih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
u jagħmlu pubblikament disponibbli. Il-
GRET għandu jippubblika wkoll rapport 
annwali tal-attivitajiet tiegħu.

imħassar

Or. en

(It-test imħassar issa ddaħħal u ġie emendat fl-Artikolu 4a(2) and (5))
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Emenda 77

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 6 – paragrafu 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jitolbu lill-GRET biex 
jindirizzhom dwar kwistjonijiet rilevanti 
relatati mal-attivitajiet tal-GRET.

imħassar

Or. en

Emenda 78

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu –1 (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

L-intrapriżi li jipprovdu netwerks u 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
għandhom jipprovdu l-informazzjoni 
kollha, inkluża l-informazzjoni 
finanzjarja, mitluba mill-KRET sabiex 
iwettaq il-kompiti tiegħu kif stabbiliti 
f’dan ir-Regolament. L-intrapriżi 
għandhom jipprovdu din l-informazzjoni 
fil-pront malli tintalab u skond it-termini 
ta’ żmien u l-livell ta’ dettall meħtieġa 
mill-KRET. Il-Kummissjoni tista’ titlob 
lill-KRET sabiex jagħti r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw it-talba tiegħu għal 
informazzjoni.

Or. en

(Jerġa' jiddaħħal l-Artikolu 30(1) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)
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Emenda 79

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Il-Kummissjoni u l-NRAs għandhom 
jipprovdu l-imformazzjoni mitluba mill-
GRET sabiex ikun jista' jwettaq il-kompiti 
tiegħu. L-informazzjoni għandha tiġi 
ġestita f'konformità mar-regoli stabbiliti 
fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2002/21/KE (id-
Direttiva Qafas).

Il-Kummissjoni u l-NRAs għandhom 
jipprovdu l-informazzjoni mitluba mill-
KRET sabiex ikun jista' jwettaq il-kompiti 
tiegħu. Fejn l-informazzjoni provduta 
tirreferi għal informazzjoni pprovduta 
preċedentement minn intrapriżi fuq it-
talba tal-NRA, dawk l-intrapriżi 
għandhom jiġu informati b’dan.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 30(2) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 
ta' Settembru 2008)

Emenda 80

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Fejn meħtieġ, il-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni mogħtija skont dan l-
Artikolu għandha tkun iggarantita. L-
Artikolu 8 għandu japplika.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 30(3) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari)
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Emenda 81

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 7 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 7a
Is-superviżjoni, l-infurzar u l-penali

1. L-NRAs, f’koperazzjoni mal-KRET, 
għandhom ikunu responsabbli milli 
jivverifikaw il-konformità tal-intrapriżi 
mal-obbligi li joħorġu mid-
dispożizzjonijiet li ġew deskritti f’dan ir-
Regolament.
2. Il-Kummissjoni għandha tiġbed l-
attenzjoni tal-intrapriżi meta dawn jonqsu 
milli jikkonformaw mat-talba għal 
informazzjoni li hemm referenza għaliha 
fl-Artikolu 7. Jekk xieraq, u fuq talba tal-
KRET, il-Kummissjoni tista’ tippubblika 
l-ismijiet ta’ dawk l-intrapriżi.

Or. en

(Jiddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 32 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 82

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 7 b (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 7b
Id-dikjarazzjoni tal-interessi

L-istaff tal-KRET, membri tal-Bord tar-
Regolaturi u d-Direttur Amministrattiv 
tal-KRET għandhom jagħmlu 
dikjarazzjoni annwali tal-impenji u 
dikjarazzjoni tal-interessi fejn jindikaw 
kwalunkwe interessi diretti jew indiretti, li 
jistgħu jitqiesu li jippreġudikaw l-
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indipendenza tagħhom. Dikjarazzjonijiet 
bħal dawn għandhom isiru bil-miktub.

Or. en

(Jiddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 33 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 83

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 8 – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Fejn il-parir mitlub jew il-mistoqsija 
mqajma hija ta' natura kunfidenzjali, 
membri tal-GRET, osservaturi u 
kwalunkwe persuna oħra, għandhom 
ikunu taħt l-obbligu li ma jiżvelawx 
informazzjoni li saru jafu biha permezz 
tal-ħidma tal-GRET jew tal-gruppi ta' 
ħidma tal-esperti tiegħu

Il-membri tal-Bord tar-Regolaturi tal-
KRET, id-Direttur Amministrattiv, l-
esperti esterni, u l-membri tal-istaff tal-
KRET għandhom ikunu suġġetti għar-
rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità skont l-
Artikolu 287 tat-Trattat, anki wara li 
jkunu spiċċaw mill-kariga.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 35(2) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 
ta' Settembru 2008)

Emenda 84

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Fir-regoli ta’ proċedura interni tiegħu, il-
KRET għandu jistabbilixxi l-
arranġamenti prattiċi għall-
implimentazzjoni tar-regoli dwar il-
kunfidenzjalità li jissemmew fis-
subparagrafi 1 u 2.

Or. en
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(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 35(2) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 
ta' Settembru 2008)

Emenda 85

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 8 – paragrafu 2 b (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8a 
il-KRET għandu jieħu miżuri xierqa, 
skont id-Deċiżjoni 2001/844/KE, KEFA, 
Euratom5, sabiex jipproteġi l-
informazzjoni suġġetta għar-rekwiżit ta’ 
kunfidenzjalità li għandu aċċess għaliha 
jew li ġiet ikkomunikata lilu mill-Istati 
Membri jew mill-NRAs. L-Istati Membri 
għandhom jieħu miżuri ekwivalenti skont 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti.
Għandha titqies b’mod xieraq is-serjetà 
tal-preġudizzju potenzjali għall-interessi 
essenzjali tal-Komunità jew għal Stat 
Membru wieħed jew aktar tagħha. Kull 
Stat Membru u l-Kummissjoni għandhom 
jirrispettaw il-klassifikazzjoni tas-sigurtà 
rilevanti mogħtija mill-oriġinatur ta’ 
dokument.
_______________________
5 ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 35(2) tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 
ta' Settembru 2008)

Emenda 86

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 8 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 8a
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L-aċċess għad-dokumenti
1. Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 
għandu japplika għad-dokumenti fil-
pussess tal-KRET.
2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta 
miżuri prattiċi għall-applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1049/2001 fi żmien 
sitt xhur mid-data tal-bidu effettiv tal-
operazzjonijiet tal-KRET.

Or. en

(Jiddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 36 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 87

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 8 b (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 8b
L-istatus legali

1. Il-KRET għandu jkun korp tal-
Komunità b’personalità legali.
2. F’kull wieħed mill-Istati Membri, il-
KRET għandu jkollu l-aktar kapaċità 
legali estensiva mogħtija lill-persuni 
legali skont il-liġi nazzjonali. B’mod 
partikolari, jista’ jakkwista u jbiegħ 
proprjetà mobbli u immobbli u jkun parti 
fi proċeduri legali.
3. Il-KRET għandu jkun irrappreżentat 
miċ-Chairperson tiegħu.
4. Is-sede tal-KRET għandha tkun fi [...].
Sakemm l-uffiċċji tiegħu jkunu lesti, se 
jkun ospitat fil-bini tal-Kummissjoni.

Or. en

(L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 37 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
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Settembru 2008)

Emenda 88

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 8 c (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 8c
L-istaff

1. Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-
Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, il-
Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli 
għal Ħaddiema Oħra tal-Komunitajiet 
Ewropej u r-regoli adottati b’mod 
konġunt mill-istituzzjonijiet tal-Komunità 
Ewropea sabiex jiġu applikati dawn ir-
regolamenti tal-persunal u l-
kundizzjonijiet ta’ impjieg għandhom 
japplikaw għall-istaff tal-KRET.
2. Il-Bord tar-Regolaturi, bi ftehim mal-
Kummissjoni, għandu jadotta l-miżuri 
implimentattivi meħtieġa skont l-
arranġamenti pprovduti fl-Artikolu 110 
tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali 
tal-Komunitajiet Ewropej.
3. Rigward l-istaff tiegħu, il-KRET 
għandu jeżerċita s-setgħat ikkonferiti fuq 
l-awtorità tal-ħatra mir-Regolamenti tal-
Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet 
Ewropej u fuq l-awtorità li għandha l-jedd 
li tikkonkludi l-kuntratti skont il-
Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli 
għal Ħaddiema Oħra tal-Komunitajiet 
Ewropej.
4. Il-Bord tar-Regolaturi jista’ jadotta 
dispożizzjonijiet li jippermettu li esperti 
nazzjonali mill-Istati Membri jkunu 
ssekondati mal-KRET.

Or. en

(Jiddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 38 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 



PE420.224v01-00 58/64 PR\770261MT.doc

MT

Settembru 2008)

Emenda 89

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 8 d (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 8d
Il-privileġġi u l-immunitajiet

Għall-KRET u għall-istaff tiegħu għandu 
japplika l-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej.

Or. en

(Jiddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 39 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 90

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 8 e (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 8e
Ir-responsabbiltà tal-KRET 

1. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, skont il-prinċipji ġenerali 
komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri, il-
KRET għandu jagħmel tajjeb għal 
kwalunkwe dannu li jkun ikkawża jew li 
jkun ikkawża l-istaff tiegħu fit-twettiq ta’ 
dmirijietu. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Kommunitajiet Ewropej għandu jkollha l-
ġuriżdizzjoni fi kwalunkwe tilwima dwar 
ir-rimedji għal dannu ta’ din ix-xorta.
2. Ir-responsabbiltà finanzjarja u 
dixxiplinari personali tal-istaff tal-KRET 
fil-konfront tal-KRET għandha tkun 
irregolata mid-dispożizzjonijiet rilevanti li 
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japplikaw għall-istaff tal-KRET.

Or. en

(Jiddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 40 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 91

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 8 f (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 8f
Il-protezzjoni tad-dejta personali

Meta jipproċessa d-dejta relatata mal-
individwi, il-KRET għandu jkun suġġett 
għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KE) Nru 45/2001.

Or. en

(Jiddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 41 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)

Emenda 92

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 8 g (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 8g
Il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi

Il-KRET għandu jkun miftuħ għall-
parteċipazzjoni min-naħa tal-pajjiżi 
Ewropej li jkunu kkonkludew ftehimiet 
mal-Komunità, fejn il-pajjiżi kkonċernati 
jkunu adottataw u qed japplikaw 
leġiżlazzjoni Komunitarja fil-qasam 
kopert minn dan ir-Regolament. Skont id-
dispożizzjonijiet rilevanti ta' dawn il-
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ftehimiet, għandhom isiru arranġamenti li 
għandhom jispeċifikaw ir-regoli dettaljati 
għall-parteċipazzjoni min-naħa ta’ dawn 
il-pajjiżi f’ħidmet il-KRET, b’mod 
partikolari n-natura u l-grad ta' 
parteċipazzjoni bħal din. Wara deċiżjoni 
mill-Bord tar-Regolaturi, dawn l-
arranġamenti jistgħu jipprovdu għal 
rappreżentazzjoni, mingħajr vot, waqt il-
laqgħat tal-Bord tar-Regolaturi.

Or. en

(Din l-emenda tibdel il-post tal-Artikolu 4(7) tal-Pożizzjoni Komuni u temendah). (Hi 
ddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 42 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 

Settembru 2008)

Emenda 93

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 8 h (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 8h
Il-Kumitat għall-Komunikazzjonijiet

1. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tkun mgħejuna 
mill-Kumitat għall-Komunikazzjonijiet, 
imwaqqaf permezz tal-Artikolu 22 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' 
Qafas).
2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 
3 u 7 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li 
tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-
setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq 
il-Kummissjoni6 b'kunsiderazzjoni għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.
3. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-
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Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kunsiderazzjoni 
għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 
tagħha.
_______________________
6 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23

Or. en

(Jiddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 43 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari)

Emenda 94

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill
Artikolu 8 i (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 8i
L-evalwazzjoni u r-reviżjoni

Fi żmien tliet snin mill-bidu effettiv tal-
ħidma, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapport ta’ evalwazzjoni dwar 
l-esperjenza miksuba bħala riżultat ta’ 
ħidmet il-KRET. Ir-rapport ta’ 
evalwazzjoni għandu jkopri r-riżultati 
miksuba mill-KRET u l-metodi ta’ ħidma 
tiegħu, b’rabta mal-għan, mal-mandat u 
mal-kompiti tiegħu kif iddefiniti f’dan ir-
Regolament u fil-programmi ta’ ħidma 
annwali tiegħu. Ir-rapport ta’ 
evalwazzjoni għandu jqis il-fehmiet tal-
partijiet interessati, kemm fil-livell 
Komunitarju kif ukoll fil-livell nazzjonali 
u għandu jintbgħat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Il-Parlament 
Ewropew għandu jagħti opinjoni fuq ir-
rapport ta’ evalwazzjoni.
Sal-1 ta’ Jannar 2014 għandha ssir 
reviżjoni biex ikun evalwat jekk hemmx 
bżonn li l-mandat tal-KRET jiġi estiż. Fil-
każ li tkun ġustifikata estensjoni, ir-
regolamenti baġitarji u ta’ proċedura, kif 
ukoll ir-riżorsi umani, għandhom ikunu 
riveduti.
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Or. en

(Jiddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 44 tal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari, adottata fl-24 ta' 
Settembru 2008)
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NOTA SPJEGATTIVA

Sabiex il-KRET jilħaq l-għan tiegħu: inqabblu l-kompiti mar-riżorsi organizzattivi

Il-Korp ta' Regolaturi Ewropew fit-Telekomunikazzjonijiet, KRET, se jkun korp konsultattiv 
espert, indipendenti u speċjalizzat li se jkollu l-kompitu li jgħin fl-implimentazzjoni tal-qafas 
regolatorju tal-UE għall-komunikazzjonijiet elettroniċi, u għandu jibqa' indipendenti mill-
Kummissjoni Ewropea, mill-gvernijiet, mill-NRAs individwali u mis-settur. Il-KRET għandu 
jopera bħala l-korp ewlieni ta’ konsulenza għall-Kummissjoni, iżda wkoll għall-NRAs 
individwali sabiex jippromwovi approċċ regolatorju konsistenti fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-
KRET se jesprimi l-fehmiet tiegħu liberament u mhux biss fuq rikjesta tal-Kummissjoni.

Il-KRET irid jikkumplimenta fil-livell Ewropew - iżda mhux jieħu post - il-ħidmiet regolatorji 
mwettqa fil-livell nazzjonali mill-awtoritajiet regolatorji, b'mod partikulari billi jipprovdi:
qafas għall-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali; superviżjoni regolatorja 
tad-definizzjonijiet tas-suq; analiżi u implimentazzjoni tar-rimedji; definizzjoni tas-swieq 
tranżnazzjonali; u funzjonijiet ġenerali ta' informazzjoni u konsulenza dwar kwistjonijiet 
relatati mad-Direttiva ta' Qafas u mad-Direttivi Speċifiċi. 

Il-bilanċ kurrenti ta’ koordinazzjoni, ibbażat fuq il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, għandu r-raison 
d'être partikolari tiegħu u r-realtà tas-suq intern hija li għadu ġabra ta’ ħafna swieq sekondarji 
nazzjonali differenti, bil-karatteristiċi u d-dinamiċi partikolari tagħhom. Koerenza fl-intervent 
regolatorju llum tfisser li jkun żgurat li r-regolament ikun applikat b’mod proporzjonali, 
filwaqt li jkunu indirizzati kwistjonijiet speċifiċi ta’ kompetizzjoni li jinqalgħu f’post u fi 
żmien partikulari, u dawk li qegħdin fl-aħjar pożizzjoni li jipprovdu din il-garanzija huma l-
NRAs li qegħdin fit-territorju.

Il-KRET għandu jkun totalment responsabbli u trasparenti għall-istituzzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni Ewropea. Il-KRET se jkun magħmul mir-rappreżentanti tal-NRAs ta’ kull Stat 
Membru kif inhi bħalissa l-istruttura tal-ERG.

Madankollu r-rapporteur hija konvinta li biex il-KRET iwettaq il-mandat tiegħu kif suppost u 
jikkontribwixxi kif xieraq għall-iżvilupp tas-suq intern tal-komunikazzjonijet elettroniċi, 
huwa kruċjali li jiġi żgurat appoġġ biżżejjed għall-attivitajiet relevanti kollha u segwitu 
effettiv u sistematiku tal-mezzi u tar-riżultati ta' dawk l-attivitajiet.

Ir-rapporteur temmen ukoll li fid-dawl tal-funzjonijiet sinifikanti li l-KRET ser iwettaq fl-
implimentazzjoni u l-iżvilupp tal-qafas regolatorju tal-komunikazzjonijiet elettroniċi tal-
Komunità, il-Bord tar-Regolaturi u l-Uffiċju ta' Appoġġ għandhom jitwaqqfu u jaħdmu fil-
kuntest tal-qafas legali tal-Komunità b'mod trasparenti u responsabbli u għandhom ikunu 
suġġetti għas-superviżjoni demokratika tal-koleġiżlaturi. Fil-fatt, din l-istruttura tippermetti 
garanzija massima ta' indipendenza mingħajr ma xxekkel il-koerenza tiegħu.

Huwa wkoll, u fl-istess miżura, importanti li jkun garantit li din il-funzjoni ta' appoġġ tkun 
implimentata b'mod effiċjenti u flessibbli li jippermetti li tieħu kompiti ġodda u tirċievi iktar 
riżorsi biss jekk il-KRET ikun kapaċi jagħti prova tal-impatt pożittiv tiegħu u jekk dan ikun 
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deċiż mill-Kunsill u mill-Parlament permezz tal-proċedura tal-baġit.

Taħt id-direzzjoni tal-Bord tar-Regolaturi, l-uffiċċju ta' appoġġ għandu jikkoordina x-
xogħlijiet tal-Korp tar-Regolaturi billi juża l-għarfien espert tal-istaff tal-gruppi ta' ħidma tal-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

L-istaff tiegħu għandu jkun taħt id-direzzjoni tal-Bord tar-Regolaturi iżda fl-istess ħin suġġett 
għar-regolamenti tal-persunal tal-uffiċjali u l-kondizzjonijiet tal-impjieg applikabbli għal 
ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej li jorbtu lill-impjegati tal-Komunità li jżommu 
f'moħħhom l-interess tal-Komunitajiet waqt li jwettqu dmirijiethom u f'kif iġibu ruħhom u li 
jwettqu dmirijiethom b'mod oġġettiv, imparzjali u leali lejn il-Komunitajiet. Dawn l-obbligi 
huma essenzjali biex ikun żgurat il-livell għoli ta' indipendenza u imparzjalità meħtieġa għall-
istaff involut fil-funzjonijiet regolatorji. Madankollu esperti nazzjonali jistgħu jkunu 
nnominati fl-uffiċċju ta' appoġġ tal-KRET għall-perjodu limitat ta' żmien u jieħdu magħhom 
għarfien espert addizzjonali dwar id-dimensjoni Ewropea tas-suq tat-Telekomunikazzjoni 
meta jirritornaw lura lejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tagħhom.
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