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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

F’Settembru 2013, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat proposta għal Regolament dwar is-
Suq Uniku għall-komunikazzjoni elettronika sabiex jinkiseb Kontinent Konness.

Il-Kumitat IMCO se jikkontribwixxi għall-ħidma tal-Parlament dwar din il-proposta permezz 
ta’ opinjoni leġiżlattiva b’kompetenza esklussiva għal kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-
utenti u l-protezzjoni tal-konsumatur u kompetenza kondiviża mal-ITRE fl-aspetti tal-“Aċċess 
għall-Internet miftuħ”. Se nieħdu wkoll pożizzjoni dwar aspetti tal-konsumatur tar-
reviżjonijiet proposti għar-Regolament dwar ir-Roaming, iżda l-kontribut tagħna se jiġi 
fformulat bħala emendi għal dan l-abbozz wara li jinħareġ ir-rapport ITRE. Fil-ħin qasir 
disponibbli, ir-rapporteur ma eżaminax fid-dettall l-aspetti l-oħra kollha tar-Regolament 
propost, iżda ffoka biss fuq dawk l-oqsma fejn l-IMCO għandu rwol dirett. Il-membri tal-
Kumitat jistgħu, naturalment, iressqu emendi għar-rapport tiegħu dwar l-aspetti l-oħra kollha. 
Huwa ħalla wkoll emendi għall-Premessi apparti f’dan l-istadju, u se jipproponi l-Premessi 
emendati hekk kif ix-xogħol kollaborattiv tagħna mal-ITRE jipprogressa.

Fit-tħejjija ta’ dan l-abbozz tar-rapport, ir-rapporteur qies it-tħassib kbir tal-partijiet 
interessati, b’attenzjoni partikolari għall-opinjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
tar-regolaturi tat-telekomunikazzjoni. Huwa jikkondividi t-tħassib ta’ ħafna li, filwaqt li l-
objettivi u l-ambizzjonijiet tal-proposta huma ta’ min ifaħħarhom, l-istrument propost huwa 
frammentat wisq u nieqes mid-direzzjoni strateġika biex jintlaħaq l-għan ta’ Suq uniku 
Ewropew għall-Komunikazzjoni Elettronika. L-opinjoni tiegħu hija bbażata fuq l-esperjenza 
estensiva tal-Kumitati tal-IMCO fil-qasam tat-tisħiħ tad-Drittijiet tal-Konsumatur, mhux biss 
fis-settur tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, fit-titjib sinifikanti għall-proposta tal-
Kummissjoni. Huwa kunfidenti li dan l-approċċ se jkollu appoġġ wiesa’.

L-iżgurar tal-Internet Miftuħ

Element importanti tal-abbozz tal-Kummissjoni huwa miżuri biex tiġi żgurata n-“Newtralità 
tan-Net”, għalkemm dan il-kunċett mhu definit imkien fit-test legali. Il-Kumitat IMCO 
għandu esperjenza estensiva f’dan il-qasam, u l-emendi li ppropona fir-reviżjoni tal-2009 tad-
Direttiva dwar is-Servizz Universali u d-Drittijiet tal-Utenti jibqgħu d-dispożizzjonijiet 
ewlenin biex ir-Regolaturi tal-UE jintervjenu ħalli jipproteġu lill-konsumaturi minn imġiba 
diskriminatorja u imblukkar  inġusttas-servizz.

Il-proposti l-ġodda jsaħħu dawn id-dispożizzjonijiet u jipprovdu qafas aktar ċar biex 
jintervjenu r-Regolaturi. Filwaqt li r-Rapporteur preżenti kien ikun kuntent li jinkorpora dawn 
bħala reviżjonijiet għad-Direttiva eżistenti, ir-Rapporteur tal-ITRE għamel każ b’saħħtu biex 
dawn jiġu applikati bħala r-Regolament għall-applikazzjoni konsistenti madwar l-UE. Ir-
Rapporteur aċċetta din l-istrateġija u għamel numru ta’ proposti biex jiċċara u jtejjeb it-test, li 
se jiġu żviluppati b’mod konġunt bejn iż-żewġ Kumitati.

L-istrument legali għad-Drittijiet tal-Utenti

Il-proposta tal-Kummissjoni tissostitwixxi ħafna dispożizzjonijiet ċentrali tad-
Direttiva 2002/22/KE dwar is-Servizz Universali u d-Drittijiet tal-Utenti (sussegwentement 
emendata bid-Direttiva 2009/136), billi tieħu numru ta’ dispożizzjonijiet u tarmonizzahom 
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kompletament fil-forma ta’ Regolament. Tiċċentralizza wkoll deċiżjonijiet dwar ir-regoli 
dettaljati tal-implimentazzjoni fil-livell tal-Kummissjoni, u tneħħi r-responsabbiltà diretta 
mill-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. Il-ġustifikazzjoni tal-Kummissjoni għal din il-
proposta hija l-implimentazzjoni irregolari tar-regoli madwar l-Istati Membri kollha. Hija ma 
tipprovax tibbaża dan l-approċċ fuq il-benefiċċji għas-Suq Uniku tal-Komunikazzjoni 
Elettronika. Ir-Rapporteur jikkunsidra dan l-approċċ bħala kompletament żbaljat.

L-estrazzjoni tal-elementi arbitrarji tal-qafas regolatorju eżistenti toħloq konfużjoni, filwaqt li 
l-impożizzjoni ta’ armonizzazzjoni massima f’dawn l-oqsma ser tkun ta’ detriment għall-
protezzjoni tal-konsumatur. Il-Kumitat IMCO waqqa' l-insistenza tal-Kummissjoni dwar l-
armonizzazzjoni massima meta irreveda d-Direttiva dwar id-Drittjiet tal-Konsumatur fl-2011 
u fid-dinja tal-komunikazzjoni elettronika, li qed tiżviluppa b’mod mgħaġġel, hemm 
argument ħafna iktar konvinċenti li l-armonizzazzjoni massima tkun ta’ detriment.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni mhix tindirizza s-sors reali tal-frammentazzjoni tas-suq, li 
huwa l-prestazzjoni irregolari tar-Regolaturi fl-infurzar tal-obbligi eżistenti tagħhom. L-
impożizzjoni ta’ għażla ta’ rekwiżiti regolatorji ġodda ċentraliżżati fil-pajjiżi fejn ir-Regolatur 
diġà għandu prestazzjoni baxxa fl-infurzar tal-konsumatur ma jistax jitqies bħala riċetta għas-
suċċess fit-tul! Il-proposta tal-Kummissjoni hija wkoll preskrittiva wisq fil-kontenut tagħha. 
Hija l-fehma tar-Rapporteur li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali speċifiċi huma f’pożizzjoni 
ħafna aħjar biex jinforzaw ir-regoli, bl-appoġġ mill-BEREC. F’dan is-settur li qed jiżviluppa 
b’mod mgħaġġel, dawn ikunu aktar konxji minn imġiba antikompetittiva li teħtieġ rimedju 
b’mod urġenti.

Filwaqt li jikkritika l-qafas legali, ir-Rapporteur jirrikonoxxi li l-proposta tal-Kummissjoni 
fiha titjib importanti fid-Drittijiet tal-Utenti. Huwa għalhekk irriformula dawn f’emendi 
proposti għad-Direttiva eżistenti, li tista’ tkun trasposta faċilment u malajr mill-Istati Membri 
kollha. 

Notevolment, ir-Rapporteur ippropna li jiġu żviluppati regoli ta’ implimentazzjoni mill-
BEREC, li huwa f’qagħda ħafna aħjar mill-Kummissjoni biex jifformula standards dettaljati. 
Ma jikkunsidrax li l-Atti tal-Implimentazzjoni huma format xieraq għall-iżvilupp ta’ dawn il-
miżuri.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
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Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-benefiċċji li jġib suq uniku għall-
komunikazzjoni elettronika għandhom 
jitwessgħu fl-ekosistema diġitali usa' li 
tinkludi l-manifatturi tat-tagħmir tal-
Unjoni, il-provdituri tal-kontenut u tal-
applikazzjonijiet u l-ekonomija usa' li 
tkopri setturi bħal dawk bankarji, tal-
karozzi, tal-loġistika, tal-bejgħ bl-imnut, 
tal-enerġija, tat-trasport, li jistrieħu fuq il-
konnettività biex itejbu l-produttività 
tagħhom pereżempju b'applikazzjonijiet 
cloud aċċessibbli kullimkien, oġġetti 
konnessi u possibbiltajiet għall-provdiment 
integrat tas-servizzi lil partijiet differenti 
tal-kumpanija. L-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u s-settur tas-saħħa għandhom 
jibbenefikaw ukoll minn disponibbiltà usa' 
tas-servizzi tal-gvern elettroniku u tas-
saħħa elettronika. L-offerta ta' kontenut u 
servizzi kulturali, u d-diversità kulturali 
inġenerali, tista' wkoll titjieb f'suq uniku 
għall-komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-
provdiment ta' konnettività b'netwerks u 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
għandu importanza partikolari għall-
ekonomija usa' u għas-soċjetà tant li 
għandhom jiġu evitati piżijiet, regolatorji 
jew mod ieħor, speċifiċi għas-setturi, li 
mhumiex ġustifikati.

(5) Il-benefiċċji li jġib suq uniku għall-
komunikazzjoni elettronika għandhom 
jitwessgħu fl-ekosistema diġitali usa' li 
tinkludi l-manifatturi tat-tagħmir tal-
Unjoni, il-provdituri tal-kontenut, tal-
applikazzjonijiet u ta' softwer u l-
ekonomija usa' li tkopri setturi bħal dawk 
bankarji, tal-karozzi, tal-loġistika, tal-bejgħ 
bl-imnut, tal-enerġija, tat-trasport, li 
jistrieħu fuq il-konnettività biex itejbu l-
produttività tagħhom pereżempju 
b'applikazzjonijiet cloud aċċessibbli 
kullimkien, oġġetti konnessi u 
possibbiltajiet għall-provdiment integrat 
tas-servizzi lil partijiet differenti tal-
kumpanija. L-amministrazzjonijiet pubbliċi 
u s-settur tas-saħħa għandhom 
jibbenefikaw ukoll minn disponibbiltà usa' 
tas-servizzi tal-gvern elettroniku u tas-
saħħa elettronika. L-offerta ta' kontenut u 
servizzi kulturali, u d-diversità kulturali 
inġenerali, tista' wkoll titjieb f'suq uniku 
għall-komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-
forniment ta' konnettività b'netwerks u 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
għandu importanza partikolari għall-
ekonomija usa' u għas-soċjetà tant li 
għandhom jiġu evitati l-piżijiet, regolatorji 
jew mod ieħor, speċifiċi għas-setturi, li 
mhumiex ġustifikati.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-ipproċessar ta' dejta personali 
previst f'dan ir-Regolament għandu jkun 
suġġett għal-liġi applikabbli tal-Unjoni, 
b'mod partikulari d-Direttiva 95/46/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u 
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d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1b, u għal-liġi 
nazzjonali.

_________________
1a Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 
31).).
1b Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-
data personali u l-protezzjoni tal-
privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni 
elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u 
l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 
31.7.2002, p. 37).

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-applikazzjoni ta' bosta politiki 
nazzjonali toħloq inkonsistenzi u 
frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-
varar ta' servizzi madwar l-Unjoni u t-
tlestija tas-suq intern għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers. 
B'mod partikolari din tista' toħloq 
kundizzjonijiet mhux indaqs għall-aċċess 
għal servizzi bħal dawn, ixxekkel il-
kompetizzjoni bejn impenji fi Stati 
Membri differenti u toħnoq investimenti 
f'netwerks u teknoloġiji aktar avvanzati u 
l-ħruġ ta' servizzi innovattivi, u b'hekk 
iċaħħad liċ-ċittadini u lin-negozji milli 
jkollhom servizzi integrati ta' kwalità 
għolja aċessibbli kullimkien u ċċaħħad 
lill-operaturi tal-broadband bla wajers 

(18) Ir-riforma tat-Telecom tal-UE tal-
2009 tistabbilixxi l-prinċipji għall-ġestjoni 
tal-ispettru. Hija tirrikonoxxi l-
kompetenza tal-Istati Membri fir-rigward 
ta’ politiki kulturali u awdjoviżivi u 
ġeneralment tħallilhom il-kamp ta’ 
applikazzjoni neċessarju għall-azzjoni. 
Għaldaqstant, għandha tissokta l-azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni fir-rigward ta’ ċerti 
aspetti tal-assenjazzjoni tal-ispettru tar-
radju biex jiġi approvat approċċ dinamiku 
għall-ġestjoni tal-ispettru li jirrikonoxxi l-
kompetenza tal-Istati Membri f’dan il-
qasam u jirrispetta l-politiki kulturali, 
awdjoviżwali u tal-midja ta’ kull Stat 
Membru. Hemm bżonn ta’ biżżejjed 
flessibbiltà biex ikunu akkomodati 



AD\1016355MT.doc 7/89 PE522.939v02-00

MT

milli jżidu aktar l-effiċjenza permezz ta' 
operazzjonijiet aktar integrati fuq skala 
kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-
Unjoni dwar ċerti aspetti tal-assenjament 
tal-ispettru tar-radju għandhom 
jakkumpanjaw l-iżvilupp ta' kopertura 
integrata wiesgħa ta' servizzi avvanzati 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, l-
Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li 
jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru 
tar-radju tagħhom għal finijiet ta' ordni 
pubblika, sigurtà pubblika u difiża.

rekwiżiti nazzjonali speċifiċi u l-Istati 
Membri għandhom iżommu d-dritt li 
jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru 
tar-radju tagħhom għal finijiet ta’ ordni 
pubblika, sigurtà pubblika u difiża. 
F’każijiet ta’ tilwim bejn Stati Membri 
minħabba l-użu tal-ispettru tar-radju, il-
Kummissjoni tista’ tikkoordina u 
tappoġġja soluzzjoni tat-tilwim.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) F'kuntest ta' migrazzjoni progressiva 
gћal "netwerks ibbażati għalkollox fuq l-
IPs", in-nuqqas ta' disponibbiltà ta' 
prodotti tal-konnettività bbażati fuq il-
protokoll tal-IP għal klassijiet differenti 
ta' servizzi bi kwalità tas-servizzi żgurata 
li tippermetti mogħdijiet tal-
komunikazzjoni bejn id-dominji tan-
netwerk u bejn it-trufijiet tan-netwerk, 
kemm fl-Istati Membri kif ukoll 
bejniethom, ixekkel l-iżvilupp ta' 
applikazzjonijiet li jistrieħu fuq l-aċċess 
għal netwerks oħrajn, u allura jillimita l-
innovazzjoni teknoloġika. Barra minn 
hekk, din is-sitwazzjoni żżomm it-tixrid 
fuq skala usa' ta' effiċjenzi relatati mal-
ġestjoni u l-provdiment ta' netwerks 
ibbażati fuq l-IPs u prodotti tal-
konnettività b'livell żgurat ta' kwalità tas-
servizzi, b'mod partikolari aktar sigurtà, 
affidabbiltà u flessibbiltà, kosteffikaċja u 
provdiment aktar malajr, li minnhom 
igawdu l-operaturi tan-netwerk, il-
provdituri tas-servizzi u l-utenti finali. 
Għaldaqstant approċċ armonizzat għat-

imħassar



PE522.939v02-00 8/89 AD\1016355MT.doc

MT

tfassil u d-disponibbiltà ta' dawn il-
prodotti hu meħtieġ skont termini 
raġonevoli inkluż, meta tintalab, il-
possibbiltà ta' provdiment inkroċjat mill-
impenji tal-komunikazzjoni elettronika 
kkonċernati.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Id-differenzi fl-implimentazzjoni 
nazzjonali tar-regoli dwar il-protezzjoni 
tal-utenti finali li huma speċifiċi għas-
setturi, joħolqu ostakli sinifikanti għas-
suq diġitali uniku, b'mod partikolari fi 
spejjeż żejda ta' konformità għall-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku li jixtiequ joffru servizzi 
madwar l-Istati Membri. Barra minn 
hekk, il-frammentazzjoni u l-inċertezza 
rigward il-livell ta' protezzjoni mogħti fi 
Stati Membri differenti jimminaw il-
fiduċja tal-utenti finali u jżommuhom 
lura milli jixtru servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika barra l-pajjiż. 
Sabiex jintlaħaq l-għan tal-Unjoni li 
jitneħħew l-ostakli għas-suq intern, hemm 
bżonn li jinbidlu l-miżuri legali nazzjonali 
diverġenti eżistenti f'sett uniku u 
armonizzat bis-sħiħ ta' regoli speċifiċi 
għas-setturi li joħolqu livell komuni għoli 
ta' protezzjoni għall-utenti finali. Din l-
armonizzazzjoni sħiħa tad-
dispożizzjonijiet legali ma għandhiex 
twaqqaf lill-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku milli joffru 
arranġamenti kuntrattwali lill-
konsumaturi, li jaqbżu dak il-livell ta' 
protezzjoni.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Ladarba r-regoli li jinsabu f’din il-Proposta għal Regolament jiġu trasferiti fid-Direttiva 
dwar Servizzi Universali, ma jkunx hemm il-ħtieġa li jinżammu l-premessi ta’ dan ir-
Regolament marbuta mad-drittijiet tal-konsumaturi.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Billi dan ir-Regolament jarmonizza 
biss ċerti regoli speċifiċi għas-setturi, dan
għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-
regoli ġenerali dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur, kif stabbilit minn atti tal-
Unjoni u l-leġislazzjoni nazzjonali li 
timplimentahom.

(41) Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għar-regoli ġenerali 
dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, kif 
stabbilit mil-Liġi tal-Unjoni u l-
leġiżlazzjoni nazzjonali li 
jimplimentawhom.

Ġustifikazzjoni

Ladarba r-regoli li jinsabu f’din il-Proposta għal Regolament jiġu trasferiti fid-Direttiva 
dwar Servizzi Universali, ma jkunx hemm il-ħtieġa li jinżammu l-premessi ta’ dan ir-
Regolament marbuta mad-drittijiet tal-konsumaturi.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Meta d-dispożizzjonijiet fil-Kapitoli 4 
u 5 ta' dan ir-Regolament ikunu jirreferu 
għall-utenti finali, dawn id-
dispożizzjonijiet ma għandhomx japplikaw 
biss għall-konsumaturi iżda anke għal 
kategoriji oħrajn tal-utenti finali, 
primarjament il-mikrointrapriżi. Fuq 
talba individwali tagħhom, l-utenti finali 
ħlief il-konsumaturi għandhom ikunu 
jistgħu jiftiehmu, b'kuntratt individwali, 
biex jitbiegħdu minn ċerti 

imħassar



PE522.939v02-00 10/89 AD\1016355MT.doc

MT

dispożizzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Ladarba r-regoli li jinsabu f’din il-Proposta għal Regolament jiġu trasferiti fid-Direttiva 
dwar Servizzi Universali, ma jkunx hemm il-ħtieġa li jinżammu l-premessi ta’ dan ir-
Regolament marbuta mad-drittijiet tal-konsumaturi.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku 
raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-
pornografija tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-
tnaqqis kemm jista' jkun tal-effetti tal-
konġestjoni tan-netwerk għandu jitqies 
raġonevoli sakemm il-konġestjoni tan-
netwerk tkun biss temporanja jew 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

(47) F’internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandhomx jimblukkaw, inaqqsu l-
veloċità, jiddegradaw, jiddiskriminaw jew 
jinterferixxu mod ieħor mat-trażmissjoni 
tat-traffiku tal-internet kontra kontenut, 
applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi jew 
kontra klassijiet speċifiċi tagħhom ħlief 
għal għadd limitat ta’ miżuri ta’ ġestjoni 
raġonevoli tat-traffiku. Dawn il-miżuri 
għandhom ikunu trasparenti, proporzjonati 
u nondiskriminatorji u m'għandhomx 
jinżammu fit-tul aktar milli jkun 
strettament meħtieġ. Il-ġestjoni raġonevoli 
tat-traffiku tinkludi li jiġu evitati jew 
iminimizzati l-effetti ta’ konġestjoni fin-
netwerk sakemm tipi ekwivalenti ta’ 
traffiku jkunu trattati bl-istess mod.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 48 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) It-tariffi bbażati fuq il-volum 
għandhom jitqiesu kompatibbli mal-
prinċipju ta' internet miftuħ sakemm dawn 
ikunu jippermettu lill-utenti finali biex 
jagħżlu t-tariffa korrispondenti għall-
konsum normali tad-dejta tagħhom, skont 
informazzjoni trasparenti dwar il-
kundizzjonijiet u l-implikazzjonijiet ta' din 
l-għażla. Fl-istess waqt, dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jadattaw aħjar il-kapaċitajiet tan-netwerks 
skont il-volumi tad-dejta mistennija. Hu 
essenzjali li l-utenti finali jkunu infurmati 
bis-sħiħ, qabel jaqblu ma' xi 
limitazzjonijiet fil-volum jew fil-veloċità 
tad-dejta u mat-tariffi applikabbli, li huma 
jistgħu jsegwu kontinwament il-konsum 
tagħhom u faċilment jistgħu jiksbu 
estensjonijiet fil-volumi tad-dejta 
disponibbli jekk dawn ikunu jixtiequ.

(48) It-tariffi bbażati fuq il-volum 
għandhom jitqiesu kompatibbli mal-
prinċipju ta' internet miftuħ sakemm dawn 
ikunu jippermettu lill-utenti finali jagħżlu 
t-tariffa korrispondenti għall-konsum 
normali tad-dejta tagħhom, skont 
informazzjoni trasparenti dwar il-
kundizzjonijiet u l-implikazzjonijiet ta' din 
l-għażla. Fl-istess waqt, dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jadattaw aħjar il-kapaċitajiet tan-netwerks 
skont il-volumi tad-dejta mistennija. Hu 
essenzjali li l-utenti finali jkunu infurmati 
bis-sħiħ, qabel jaqblu ma' xi 
limitazzjonijiet fil-volum jew fil-veloċità 
tad-dejta u mat-tariffi applikabbli, u li 
huma jkunu jistgħu jsegwu kontinwament 
il-konsum tagħhom u faċilment jistgħu 
jiksbu estensjonijiet fil-volumi tad-dejta 
disponibbli jekk dawn ikunu jixtiequ. Il-
volumi tad-dejta u l-veloċità offruti fil-
kuntratt m'għandhom ikunu affettwati 
mill-ebda ftehim ta' servizz speċjalizzat
addizzjonali konklużi mall-utent aħħari, 
b'kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 23 ta' dan ir-Regolament dwar l-
Aċċess għall-Internet Miftuħ, li 
jiddisponu li kwalunkwe offerti ta' servizzi 
speċjalizzati għandhom ikunu apparti s-
servizzi tal-aċċess għall-internet, fejn 
applikabbli u mhux għad-detriment 
materjali tad-disponibilità u l-kwalità 
tagħhom.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Barra minn hekk, hemm domanda (50) Barra minn hekk, hemm domanda 
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għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta' 
kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
hemm bżonnha għall-provdiment ta' 
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta' 
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M 
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu sostanzjalment il-kwalità ġenerali 
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità, inklużi livelli 
aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku li ma 
tkunx sensittiva għall-ħin. Il-possibbiltà 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli speċjali ta' 
kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
hemm bżonnha għall-provdiment ta' 
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta' 
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M 
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu l-kwalità ġenerali tas-servizzi tal-
aċċess għall-internet miftuħ.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-
utenti finali effettivament ikunu jistgħu 
jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-aċċess 
tal-internet miftuħ. Għal dan il-għan, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-
rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jaqdu rwol essenzjali biex jiżguraw li l-
utenti finali effettivament ikunu jistgħu 
jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-aċċess 
tal-internet miftuħ. Għal dan il-għan, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-
rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-
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provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta' servizzi 
tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji 
u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux 
sostanzjalment minn servizzi speċjalizzati. 
Fil-valutazzjoni tagħhom ta' xkiel ġenerali 
possibbli għas-servizzi tal-internet, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iqisu parametri ta' kwalità bħat-
timing u l-affidabbiltà (latenza, jitter, telf 
fil-pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni 
fin-netwerk, veleoċitajiet attwali kontra 
dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi 
tal-aċċess tal-internet imqabbla ma' 
servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif 
perċepita mill-utenti aħħarin. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 
is-setgħa jimponu rekwiżiti minimi tal-
kwalità tas-servizzi fuq kull provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew fuq uħud individwali, jekk dan ikun 
meħtieġ biex jevita degradazzjoni ġenerali 
fil-kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-
aċċess għall-internet.

provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta' servizzi 
tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji 
u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux minn 
servizzi speċjalizzati. Fil-valutazzjoni 
tagħhom ta’ xkiel ġenerali possibbli għas-
servizzi tal-internet, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu 
parametri ta’ kwalità bħat-timing u l-
affidabbiltà (latenza, jitter, telf fil-
pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni 
fin-netwerk, veloċitajiet attwali mqabbla 
ma' dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-
servizzi tal-aċċess tal-internet imqabbla 
ma’ servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif 
perċepita mill-utenti aħħarin, waqt li jqisu 
bis-sħiħ kwalunkwe linja gwida maħruġa 
mill-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) 
dwar il-metodi għall-kejl tal-veloċità tas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, il-
parametri tal-kwalità tas-servizz li 
għandhom jitkejlu u dwar l-applikazzjoni 
ta’ miżuri ta’ ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jingħataw is-setgħa 
jimponu rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-
servizzi fuq kull provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew fuq uħud individwali, jekk dan ikun 
meħtieġ biex jevita xkiel/degradazzjoni 
ġenerali fil-kwalità tas-servizzi tas-servizzi 
tal-aċċess għall-internet.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Il-miżuri li jiżguraw aktar trasparenza 
u komparabbiltà tal-prezzijiet, it-tariffi, it-
termini u l-kundizzjonijiet, u l-parametri 
tal-kwalità tas-servizzi, inklużi dawk 
speċifiċi għall-provdiment tas-servizzi tal-

(52) Il-miżuri li jiżguraw aktar trasparenza 
u komparabbiltà tal-prezzijiet, it-tariffi, it-
termini u l-kundizzjonijiet, u l-parametri 
tal-kwalità tas-servizzi, inklużi dawk 
speċifiċi għall-provdiment tas-servizzi tal-
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aċċess għall-internet, għandhom iżidu l-
kapaċità tal-utenti finali biex jottimizzaw l-
għażla tagħhom tal-provdituri u b'hekk 
igawdu l-kompetizzjoni bis-sħiħ.

aċċess għall-internet, għandhom iżidu l-
kapaċità tal-utenti finali biex jottimizzaw l-
għażla tagħhom tal-provdituri u b'hekk 
igawdu l-kompetizzjoni bis-sħiħ. 
Kwalunkwe skema volontarja ta’ 
ċertifikazzjoni għal websajts ta’ tqabbil, 
gwidi jew għodod simili interattivi 
għandha tkun indipendenti minn 
kwalunkwe provditur ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi, tuża 
lingwaġġ sempliċi u ċar, tuża 
informazzjoni kompleta u aġġornata, 
ikollha metodoloġija trasparenti, tkun 
affidabbli u aċċessibbli skont il-Linji 
Gwida għall-Aċċessibilità għall-Kontenut 
tal-Web 2.0 u jkollha proċedura effettiva 
għat-trattament tal-ilmenti.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) L-utenti finali għandhom ikunu 
infurmati kif jixraq dwar il-prezz u t-tip 
ta' servizz offrut qabel jixtru servizz. Din 
l-informazzjoni għandha tingħata wkoll 
minnufih qabel il-konnessjoni tas-sejħa 
meta s-sejħa għal numru jew servizz 
speċifiċi tkun soġġetta għal 
kundizzjonijiet partikolari tal-prezzijiet, 
bħal sejħiet għal servizzi b'rata premium 
li bosta drabi jkunu soġġetti għal rata 
speċjali. Meta obbligu bħal dan ikun 
sproporzjonat minħabba t-tul u l-ispiża 
tal-informazzjoni dwar it-tariffi għall-
provditur tas-servizz meta mqabbel mat-
tul medju tas-sejħa u r-riskju tal-ispiża li 
għalih ikun espost l-utent finali, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
jagħtu deroga. L-utenti finali għandhom 
ikunu informati wkoll jekk numru ta' 
telefonata bla ħlas ikunx soġġett għal 

imħassar
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ħlasijiet addizzjonali.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 54 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
jinfurmaw lill-utenti finali kif jixraq, fost l-
oħrajn dwar is-servizzi u t-tariffi tagħhom, 
il-parametri tal-kwalità tas-servizzi, l-
aċċess għas-servizzi ta' emerġenza u kull 
limitazzjoni, u l-għażla ta' servizzi u 
prodotti li tfasslu għal konsumaturi 
b'diżabbiltà. Din l-informazzjoni għandha 
tingħata b'mod ċar u trasparenti u tkun 
speċifika għall-Istati Membri fejn ikunu 
pprovduti s-servizzi, u tiġi aġġornata meta 
jkollhom xi tibdil. Il-provdituri għandhom 
jiġu eżentati minn dawn ir-rekwiżiti tal-
informazzjoni meta l-offerti li jiġu 
negozjati b'mod individwali.

(54) Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
jinfurmaw lill-utenti finali kif jixraq, fost l-
oħrajn dwar is-servizzi u t-tariffi tagħhom, 
il-parametri tal-kwalità tas-servizzi, l-
aċċess għas-servizzi ta' emerġenza u kull 
limitazzjoni, u l-għażla ta' servizzi u 
prodotti li tfasslu għal konsumaturi 
b'diżabbiltà. Fil-każ ta' pjanijiet ta' tariffi 
b’volum ta’ komunikazzjoni predefinit, il-
provdituri ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi lill-pubbliku għandhom 
jgħarrfu wkoll lill-konsumaturi u utenti 
aħħarin oħrajn li jkunu jixtiequ jgħaddu 
xi volum mhux użat mill-perjodu tal-ħlas 
preċedenti għall-perjodu attwali, dwar il-
possibilità li jagħmlu dan Din l-
informazzjoni għandha tingħata b'mod ċar 
u trasparenti u tkun speċifika għall-Istati 
Membri fejn ikunu pprovduti s-servizzi, u 
tiġi aġġornata meta jkun hemm xi tibdil. Il-
provdituri għandhom jiġu eżentati minn 
dawn ir-rekwiżiti tal-informazzjoni fir-
rigward ta' offerti li jiġu negozjati b'mod 
individwali.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 56 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Il-kuntratti huma mezz importanti 
għall-utenti finali biex ikun żgurat livell 
għoli ta' trasparenza fl-informazzjoni u 
ċertezza legali. Lill-utent finali, il-

(56) Il-kuntratti huma mezz importanti 
għall-utenti finali biex ikun żgurat livell 
għoli ta' trasparenza fl-informazzjoni u 
ċertezza legali. Il-provdituri tal-
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provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku għandhom jagħtuh 
informazzjoni ċara u komprensiva dwar 
kull element essenzjali tal-kuntratt qabel 
dan jintrabat bih. L-informazzjoni għandha 
tkun obbligatorja u ma għandhiex tinbidel 
ħlief bi ftehim sussegwenti bejn l-utent 
finali u l-provditur Dan l-aħħar, il-
Kummissjoni u bosta awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali sabu diskrepanzi 
konsiderevoli bejn il-veloċità riklamata tas-
servizzi tal-aċċess għall-internet u l-
veloċità proprja disponibbli lill-utenti 
finali. Għalhekk, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom jinfurmaw lill-utenti finali, 
qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, dwar il-
veloċità u parametri oħra tal-kwalità tas-
servizzi li huma jistgħu realistikament 
jipprovdu fil-post ewlieni tal-utent finali.

komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom jagħtu lill-utent finali 
informazzjoni ċara u komprensiva dwar 
kull element essenzjali tal-kuntratt qabel 
dan jintrabat bih. L-informazzjoni għandha 
tkun obbligatorja u ma għandhiex tinbidel 
ħlief bi ftehim sussegwenti bejn l-utent 
finali u l-provditur Dan l-aħħar, il-
Kummissjoni u bosta awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali sabu diskrepanzi 
konsiderevoli bejn il-veloċità riklamata tas-
servizzi tal-aċċess għall-internet u l-
veloċità reali disponibbli għall-utenti finali. 
Għalhekk, il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
jinfurmaw lill-utenti finali, qabel il-
konklużjoni tal-kuntratt, dwar il-veloċità u 
parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi li 
huma jistgħu realistikament jipprovdu fil-
post ewlieni tal-utent finali. Għall-
konnessjonijiet tad-dejta fissi u mobbli, il-
veloċità normalment disponibbli hija l-
veloċità ta' servizz tal-komunikazzjoni li l-
konsumatur jista' jistenna li jirċievi 
f'ħafna miż-żmien meta jaċċessa s-servizz, 
irrispettivament mill-ħin tal-jum. Il-
veloċità normalment disponibbli għandha 
tiġi kkalkulata mill-meded tal-veloċità 
stmati, mill-medja tal-veloċità, mill-
veloċità fis-sigħat tal-akbar traffiku u 
mill-veloċità minima. Il-metodoloġija 
għandha tiġi stabbilita fil-linji gwida tal-
BEREC u tiġi rieżaminata u aġġornata 
regolarment biex tirrifletti l-evoluzzjoni 
fit-teknoloġija u fl-infrastruttura. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
provdituri jippermettu li l-utenti finali 
jkollhom aċċess għal informazzjoni 
komparabbli tan-netwerks mobbli, inklużi 
teknoloġiji differenti fl-Istat Membru 
rispettiv, qabel ma jiġi konkluż il-kuntratt, 
sabiex dawk l-utenti finali jkunu jistgħu 
jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar xiri.

Emenda 16

Proposta għal regolament
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Premessa 57 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Fir-rigward ta' tagħmir terminali, il-
kuntratti għandhom jispeċifikaw kull 
restrizzjoni imposta mill-provditur fejn 
jidħol l-użu tat-tagħmir, pereżempju 
b'apparat mobbli bis-"SIM-locking", u kull 
imposta dovuta għat-terminazzjoni tal-
kuntratt qabel id-data tal-iskadenza 
miftiehma. L-ebda imposta ma għandha 
tkun dovuta wara li jiskadi t-tul taż-żmien 
miftiehem tal-kuntratt.

(57) Fir-rigward ta' tagħmir terminali, il-
kuntratti għandhom jispeċifikaw kull 
restrizzjoni imposta mill-provditur fejn 
jidħol l-użu tat-tagħmir, pereżempju 
b'apparat mobbli bis-"SIM-locking", u kull 
imposta dovuta għat-terminazzjoni tal-
kuntratt qabel id-data tal-iskadenza 
miftiehma. L-ebda imposta ma għandha 
tkun dovuta wara li jiskadi t-tul taż-żmien 
miftiehem tal-kuntratt. Il-kuntratti 
għandhom jispeċifikaw ukoll it-tipi ta' 
servizzi wara l-bejgħ, servizzi ta' 
manutenzjoni u servizzi ta' appoġġ għall-
konsumatur ipprovduti. Meta jkun 
possibbli, dik l-informazzjoni għandha 
tinkludi wkoll informazzjoni teknika, li 
tingħata meta tintalab, dwar il-
funzjonament xieraq tat-tagħmir 
terminali magħżul mill-utent finali.  
Sakemm ma tiġi identifikata l-ebda 
inkompatibilità teknika, dik l-
informazzjoni għandha tiġi pprovduta 
mingħajr ħlas.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Biex jiġu evitati ħasdiet bil-kontijiet, 
l-utenti finali għandhom ikunu jistgħu 
jiddefinixxu limiti finanzjarji massimi 
għall-imposti relatati ma' kemm jużaw is-
servizzi tas-sejħiet u tal-aċċess għall-
internet. Din il-faċilità għandha tkun 
disponibbli bla ħlas, b'notifika xierqa li 
tkun tista' terġa' tiġi kkonsultata mill-ġdid 
meta jinqorob il-limitu. Meta jintlaħaq il-
limitu massimu, l-utenti finali ma 
għandhomx jibqgħu jirċievu dawk is-

(58) Biex jiġu evitati ħasdiet bil-kontijiet, 
għas-servizzi kollha li jitħallsu wara li 
jingħataw, l-utenti finali għandhom ikunu 
jistgħu jiffissaw limiti finanzjarji massimi 
għall-imposti relatati ma' kemm jużaw is-
servizzi tas-sejħiet u tal-aċċess għall-
internet. Din il-faċilità għandha tinkludi 
notifika xierqa li tkun tista’ terġa’ tiġi 
kkonsultata mill-ġdid meta jinqorob il-
limitu.
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servizzi u ma għandhomx jibqgħu jintalbu 
jħallsu għalihom, sakemm dawn ma 
jitolbux speċifikament li jissokta l-
provdiment kif miftiehem mal-provditur.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) L-esperjenza mill-Istati Membri u 
minn studju riċenti li kkummissjonat l-
Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi u 
s-Saħħa wriet li perjodi twal tal-kuntratt u 
estensjonijiet awtomatiċi jew taċiti tal-
kuntratti joħolqu ostakli sinifikanti biex 
wieħed ikun jista' jibdel il-provditur. 
Għaldaqstant hu mixtieq li bla ma jġarrbu 
spejjeż, l-utenti finali għandhom ikunu 
jistgħu jitterminaw kuntratt sitt xhur wara 
l-konklużjoni tiegħu. F'dan il-każ, l-utenti 
finali jistgħu jintalbu jikkompensaw lill-
provdituri tagħhom għall-valur residwu 
tat-tagħmir terminali sussidjat jew għall-
valur pro rata tempore ta' xi 
promozzjonijiet oħrajn. Il-kuntratti li jiġu 
estiżi b'mod taċitu għandhom ikunu 
soġġetti għal terminazzjoni b'perjodu ta' 
avviż ta' xahar.

imħassar

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Sabiex jiġi appoġġat il-provdiment ta' 
one-stop-shops u sabiex l-utenti finali 
jsibuha eħfef biex jibdlu l-provditur bla 
intoppi, il-proċess tal-bidla minn provditur 
għal ieħor għandu jmexxih il-provditur 

(63) Sabiex l-utenti finali jsibuha eħfef 
biex jibdlu l-provditur bla intoppi, il-
BEREC għandu jingħata s-setgħa li 
jwaqqaf linji gwida li jistabbilixxu r-
responsabbiltajiet rispettivi tal-provditur li 
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riċeventi tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku. Il-provditur trasferenti tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandux itawwal jew ixekkel il-
proċess tal-bidla minn provditur għal ieħor.
Għandhom jintużaw kemm jista' jkun
proċessi awtomatizzati u jkun żgurat livell 
għoli ta' protezzjoni tad-dejta personali. Id-
disponibbiltà ta' informazzjoni trasparenti, 
preċiża u f'waqtha dwar il-bidla minn 
provditur għal ieħor, għandha żżid il-
kunfidenza tal-utenti finali fil-bdil u 
tagħmilhom aktar disposti li jieħdu sehem 
b'mod attiv fil-proċess kompetittiv.

qed jirċievi u ta' dak li jittrasferixxi fil-
proċess tal-bidla minn provditur għal 
ieħor u tal-portabbiltà, filwaqt li jiżgura, 
fost l-oħrajn, li l-provditur trasferenti tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma jtawwalx jew ixekkel il-proċess tal-
bidla minn provditur għal ieħor, li l-
proċess ikun awtomatizzat kemm jista’ 
jkun u li jkun żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni tad-dejta personali. Dawn il-
linji gwida għandhom jindirizzaw ukoll il-
mistoqsija dwar kif għandha tkun żgurata 
l-kontinwità fl-esperjenza tal-utenti finali, 
inkluż permezz ta’ identifikaturi bħall-
indirizzi tal-email, permezz, pereżempju, 
tal-opportunità li wieħed jagħżel il-faċilità 
tal-forwarding tal-emails. Id-disponibbiltà 
ta' informazzjoni trasparenti, preċiża u 
f'waqtha dwar il-bidla minn provditur għal 
ieħor, għandha żżid il-kunfidenza tal-utenti 
finali fil-bdil u tagħmilhom aktar disposti li 
jieħdu sehem b'mod attiv fil-proċess 
kompetittiv.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) Il-kuntratti mal-providituri 
trasferenti tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku għandhom jiġu terminati 
awtomatikament wara li ssir il-bidla minn 
provditur għal ieħor, u l-utenti ma 
għandhomx jintalbu jagħmlu passi 
oħrajn. Fil-każ ta' servizzi mħallsa minn 
qabel, kull bilanċ ta' kreditu li ma 
jintefaqx għandu jintradd lura lil 
konsumatur li jkun qed jibdel il-provditur.

imħassar
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) L-utenti finali jeħtieġu l-kontinwità 
meta jbiddlu identifikaturi importanti 
bħal indirizzi tal-email. Għal dan il-għan, 
u biex ikun żgurat li ma jintilfux l-emails, 
l-utenti finali għandhom jingħataw l-
opportunità li jagħżlu faċilità tad-
direzzjonar tal-emails, bla ħlas, li joffri l-
provditur trasferenti tas-servizz tal-aċċess 
għall-internet meta l-utent finali jkollu 
indirizz tal-email pprovdut mill-provditur 
trasferenti.

imħassar

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi u 
fis-suq, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea fir-rigward ta' 
adattament tal-Annessi. Hu 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti. Meta 
tħejji u tfassal l-atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

imħassar
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71) Sabiex tkun żgurata konsistenza bejn 
l-għan u l-miżuri meħtieġa biex jitlesta s-
suq uniku tal-komunikazzjoni elettronika 
skont dan ir-Regolament u xi 
dispożizzjonijiet leġiżlattivi eżistenti 
speċifiċi u biex ikunu riflessi elementi 
ewlenin tal-prattika tad-deċiżjonijiet li qed 
tevolvi, għandhom jiġu emendati d-
Direttiva 2002/21/KE, id-Direttivi 
2002/20/KE u 2002/22/KE u r-Regolament 
Nru 531/2012. Dan jinkludi li għad-
Direttiva 2002/21/KE u d-Direttivi relatati 
li jridu jinqraw ma' dan ir-Regolament, 
ikunu previsti l-introduzzjoni ta' setgħat 
imsaħħa lill-Kummissjoni biex tiżgura 
konsistenza tar-rimedji imposti fuq 
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika li jkollhom saħħa sinifikanti fis-
suq, fil-kuntest tal-mekkaniżmu Ewropew 
tal-konsultazzjoni, l-armonizzazzjoni tal-
kriterji adottati fil-valutazzjoni tad-
definizzjoni u tal-kompetittività tas-swieq 
rilevanti, l-adattament tas-sistema ta' 
notifika skont id-Direttiva 2002/20/KE fid-
dawl tal-awtorizzazzjoni unika tal-UE kif 
ukoll ir-revoka ta' dispożizzjonijiet dwar 
armonizzazzjoni minima tal-utenti finali 
previsti fid-Direttiva 2002/22/KE li ma 
jibqax bżonnhom wara l-armonizzazzjoni 
sħiħa prevista f'dan ir-Regolament.

(71) Sabiex tkun żgurata konsistenza bejn 
l-għan u l-miżuri meħtieġa biex jitlesta s-
suq uniku tal-komunikazzjoni elettronika 
skont dan ir-Regolament u xi 
dispożizzjonijiet leġiżlattivi eżistenti 
speċifiċi u biex ikunu riflessi elementi 
ewlenin tal-prattika tad-deċiżjonijiet li qed 
tevolvi, għandhom jiġu emendati d-
Direttiva 2002/21/KE, id-Direttivi 
2002/20/KE u 2002/22/KE u r-Regolament 
Nru 531/2012. Dan jinkludi li, għad-
Direttiva 2002/21/KE u d-Direttivi relatati 
li jridu jinqraw ma' dan ir-Regolament, 
ikunu previsti l-introduzzjoni ta' setgħat 
imsaħħa lill-Kummissjoni biex tiżgura 
konsistenza tar-rimedji imposti fuq 
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika li jkollhom saħħa sinifikanti fis-
suq, fil-kuntest tal-mekkaniżmu Ewropew 
tal-konsultazzjoni, l-armonizzazzjoni tal-
kriterji adottati fil-valutazzjoni tad-
definizzjoni u tal-kompetittività tas-swieq 
rilevanti, l-adattament tas-sistema ta' 
notifika skont id-Direttiva 2002/20/KE fid-
dawl tal-awtorizzazzjoni unika tal-UE kif 
ukoll ir-revoka ta' dispożizzjonijiet dwar 
armonizzazzjoni minima tal-utenti finali 
previsti fid-Direttiva 2002/22/KE li ma 
jibqax bżonnhom wara l-armonizzazzjoni 
prevista f'dan ir-Regolament.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(76) Barra minn hekk, issa, it-tnaqqis (76) Sabiex jiġu pprovduti ċarezza u 
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sinifikanti fir-rati tat-terminazzjoni 
mobbli madwar l-Unjoni kollha fil-passat 
riċenti għandu jippermetti t-tneħħija ta' 
tariffi tar-roaming addizzjonali għal 
telefonati riċevuti.

ċertezza legali, għandha tiġi stabbilita 
data għall-eliminazzjoni gradwali finali 
tas-soprataxxi tar-roaming tal-
konsumaturi, li t-tnaqqis tagħhom beda 
bir-Regolament (KE) Nru 717/2007. 
Qabel dik l-abolizzjoni finali tas-
soprataxxi tal-konsumaturi, ir-rati bl-
ingrossa għandhom jitnaqqsu aktar u r-
rati tar-terminazzjoni mobbli għandhom 
jiġu armonizzati, fl-Unjoni Ewropea 
kollha, sabiex l-operaturi tat-
telekomunikazzjoni jkollhom verament 
kundizzjonijiet ekwi.

Ġustifikazzjoni

F’għadd ta’ Stati Membri l-prezz domestiku medju huwa anqas minn EUR 0,05. Jekk il-
prezzijiet wholesale għar-roaming bil-vuċi jinżammu fil-livell attwali – EUR 0,05 - wara 
1/07/2016, meta l-operaturi jkollhom l-obbligu li jimponu miżati fuq il-klijenti tar-roaming bl-
istess mod bħal dawk domestiċi, jinħolqu distorsjonijiet serji fis-suq. Minħabba li mill-2016 l-
operaturi mobbli se jikkompetu f’suq Ewropew, ir-rati ta-terminazzjoni mobbli għandhom 
jiġu armonizzati sabiex ikun hemm kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji kollha.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iċ-ċittadini u n-negozji jkollhom id-dritt 
u l-possibbiltà li jaċċessaw servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika kompetittivi, 
siguri u affidabbli, irrispettivament minn 
fejn ikunu pprovduti fl-Unjoni, mingħajr 
ma jixxekklu minn restrizzjonijiet 
transfruntieri jew spejjeż addizzjonali 
mhux ġustifikati.

(b) iċ-ċittadini u n-negozji jkollhom id-dritt 
u l-possibbiltà li jaċċessaw servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika kompetittivi, 
siguri u affidabbli, irrispettivament minn 
fejn ikunu pprovduti fl-Unjoni, mingħajr 
ma jixxekklu minn restrizzjonijiet 
transfruntieri jew spejjeż jew penali 
addizzjonali mhux ġustifikati.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'mod partikolari, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi l-prinċipji regolatorji li 
skonthom il-Kummissjoni, il-Korp tar-
Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjoni 
Elettronika (BEREC) u l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali għandhom jaġixxu, 
ilkoll fil-limiti tal-kompetenzi tagħhom, 
flimkien mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttivi 2002/19/KE, 2002/20/KE, 
2002/21/KE u 2002/22/KE, biex:

2. B'mod partikolari, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi l-prinċipji regolatorji li 
skonthom il-Kummissjoni, il-Korp tar-
Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjoni 
Elettronika (BEREC) u l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali u reġjonali 
għandhom jaġixxu, ilkoll fil-limiti tal-
kompetenzi tagħhom, flimkien mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttivi 2002/19/KE, 
2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE, 
biex:

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jitħeġġu l-investiment u l-innovazzjoni 
f'infrastrutturi ġodda u msaħħa ta' kapaċità 
għolja li jilħqu l-Unjoni kollha u li jistgħu 
jaqdu d-domanda tal-utenti finali li dejjem 
tevolvi;

(c) jitħeġġu l-investiment u l-innovazzjoni 
f’infrastrutturi ġodda u msaħħa ta’ kapaċità 
għolja u jiġi żgurat li dawn jilħqu l-Unjoni 
kollha u li jkunu jistgħu jaqdu d-domanda 
tal-utenti finali li dejjem tevolvi, ikunu 
fejn ikunu fit-territorju tal-Unjoni;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-armonizzazzjoni ta' regoli relatati 
mad-drittijiet tal-utenti finali u l-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva fis-
swieq tal-konsumaturi, biex b'hekk 
jinħoloq spazju Ewropew tal-konsumaturi 
għall-komunikazzjoni elettronika;

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Bit-trasferiment tad-drittijiet tal-konsumatur li jinsabu f’din il-Proposta għal regolament fid-
Direttiva Servizzi Universali, ma jkunx hemm il-ħtieġa li dawn jinżammu fl-abbozz tar-
Regolament.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għall-aquis tal-Unjoni relatat 
mal-protezzjoni tad-dejta u l-Artikoli 7 u 8 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "prodott ta' konnettività b'servizz ta' 
kwalità żgurat (ASQ)" tfisser prodott li 
jsir disponibbli fl-exchange tal-protokoll 
tal-internet (IP), li bih il-klijenti jkunu 
jistgħu jagħmlu link tal-komunikazzjoni 
bl-IP bejn punt tal-interkonnessjoni u 
wieħed jew bosta punti fissi tat-
terminazzjoni tan-netwerk, u jippermetti 
livelli definiti tal-prestazzjoni tan-netwerk 
bejn tarf u ieħor għall-provdiment ta' 
servizzi speċifiċi lill-utenti finali skont it-
twassil ta' kwalità garantita speċifikata 
tas-servizz, skont parametri speċifikati;

imħassar

Emenda 31
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) "servizz tal-aċċess għall-internet" 
tfisser servizz tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku li 
jipprovdi konnettività mal-internet, u 
allura konnettività bejn kull punt finali 
virtwalment konness mal-internet, 
irrispettivament mit-teknoloġija tan-
netwerk użata;

(14) “servizz tal-aċċess għall-internet” 
tfisser servizz tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku li 
jipprovdi konnettività mal-internet, u bejn 
kull punt finali virtwalment konness mal-
internet, irrispettivament mit-teknoloġiji
tan-netwerk jew tagħmir terminali użati;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) "servizz speċjalizzat" tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz 
ieħor li jipprovdi l-kapaċità ta' aċċess għal 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi, jew taħlita tagħhom, u li l-
karatteristiċi tekniċi tiegħu huma 
kontrollati minn tarf għal ieħor jew 
jipprovdi l-kapaċità li tintbagħat jew tasal 
dejta lejn jew mingħand għadd determinat 
ta' partijiet jew punti terminali; u li ma 
jkunx kummerċjalizzat jew użat ħafna 
bħala sostitut għal servizz tal-aċċess 
għall-internet;

(15) "servizz speċjalizzat" tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika ottimizzat 
għal kontenut, applikazzjonijiet jew 
servizzi speċifiċi, jew taħlita tagħhom, billi 
juża ġestjoni tat-traffiku biex jiġi żgurat 
il-livell xieraq ta’ kapaċità u kwalità tan-
netwerk, ipprovdut fuq kapaċità 
loġikament distinta u li jiddependi fuq il-
kontroll strett tal-ammissjoni, bil-ħsieb li 
jkunu żgurati karatteristiċi ta’ kwalità 
mtejba li jkunu kkontrollati minn tarf 
għal ieħor u li ma jkunx kummerċjalizzat 
jew użat bħala sostitut għal servizzi tal-
aċċess għall-internet;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 1. Kwalunkwe provditur tal-
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elettronika għandu d-dritt li jipprovdi 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fl-Unjoni kollha u li jeżerċita d-
drittijiet relatati mal-provdiment ta' dawn 
in-netwerks u s-servizzi f'kull Stat Membru 
fejn jopera skont awtorizzazzjoni unika tal-
UE li hi soġġetta biss għar-rekwiżiti ta' 
notifika previsti fl-Artikolu 4.

komunikazzjoni elettronika għandu d-dritt 
li jipprovdi netwerks u servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni 
kollha u li jeżerċita d-drittijiet relatati mal-
provdiment ta' dawn in-netwerks u s-
servizzi f'kull Stat Membru fejn jopera 
skont awtorizzazzjoni unika tal-UE li hi 
soġġetta biss għar-rekwiżiti ta' notifika 
previsti fl-Artikolu 4.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-osservanza tar-regoli dwar il-
protezzjoni tal-privatezza, id-dejta 
personali, is-sigurtà u l-integrità tan-
netwerks u t-trasparenza f'konformità mal-
liġi tal-Unjoni.

(f) l-osservanza tar-regoli dwar il-
protezzjoni tal-privatezza, tad-dejta 
personali, tal-prinċipju tal-"protezzjoni 
tad-dejta mit-tfassil", tas-sigurtà u l-
integrità tan-netwerks u t-trasparenza 
f’konformità mal-liġi tal-Unjoni.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar

Prodott ta' konnettività b'servizz ta' 
kwalità żgurat (ASQ) 

(1) Kull operatur għandu jkollu d-dritt li 
jipprovdi prodott Ewropew tal-konnettività 
b'servizz ta' kwalità żgurat (ASQ) kif 
jispeċifika l-paragrafu 4.

(2) Kull operatur għandu jissodisfa kull 
talba raġonevoli biex jipprovdi prodott 
Ewropew ta' konnettività ASQ kif 
jispeċifika l-paragrafu 4, li titressaq bil-
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miktub minn provditur awtorizzat tas-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika. 
Kull rifjut milli jiġi pprovdut prodott 
Ewropew ta' konnettività ASQ għandu 
jissejjes fuq kriterji oġġettivi. L-operatur 
għandu jiddikjara r-raġunijiet għal kull 
rifjut fi żmien xahar minn meta ssir it-
talba bil-miktub.

Tkun raġuni oġġettiva għal rifjut jekk il-
parti li qed titlob provdiment ta' prodott 
Ewropew ta' konnettività ASQ ma tkunx 
tista' jew ma tkunx tixtieq li fl-Unjoni jew 
f'pajjiżi terzi tagħmel disponibbli wkoll 
prodott Ewropew tal-konnettività ASQ lill-
parti li ssirilha t-talba b'termini 
raġonevoli, jekk din tal-aħħar titlob hekk.

(3) Meta t-talba tiġi rifjutata jew ma jkunx 
intlaħaq ftehim dwar termini u 
kundizzjonijiet speċifiċi, inkluż il-prezz, fi 
żmien xahrejn minn meta ssir it-talba bil-
miktub, kull parti hi intitolata tirreferi l-
kwistjoni lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali rilevanti skont l-Artikolu 20 
tad-Direttiva 2002/21/KE. F'dan il-każ, 
jista' japplika l-Artikolu 3(6) ta' dan ir-
Regolament.

(4) Il-provdiment ta' prodott tal-
konnettività għandu jitqies bħala 
provdiment ta' prodott Ewropew ta' 
konnettività ASQ jekk dan jiġi pprovdut 
skont il-parametri minimi elenkati fl-
Anness II u jekk b'mod kumulattiv 
jissodisfa dawn ir-rekwiżiti sostantivi:

(a) il-kapaċità li jkun offrut bħala prodott 
ta' kwalità għolja kullimkien fl-Unjoni;

(b) bih, il-pprovdituri tas-servizz ikunu 
jistgħu jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-utenti 
finali tagħhom;

(c) il-kosteffikaċja, filwaqt li jitqiesu 
soluzzjonijiet eżistenti li jistgħu jiġu 
pprovduti fl-istess netwerks;

(d) l-effikaċja operattiva, b'mod 
partikolari fir-rigward li jiġu limitati 
kemm jista' jkun l-ostakli fl-
implimentazzjoni u l-ispejjeż tal-varar 
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għall-konsumaturi;

(f) u (e) ikun żgurat li jiġu osservati r-
regoli dwar il-protezzjoni tal-privatezza, 
id-dejta personali, is-sigurtà u l-integrità 
tan-netwerks u t-trasparenza f'konformità 
mal-liġi tal-Unjoni.

(5) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa biex tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 32 ħalli jiġi adattat l-Anness II 
fid-dawl tal-iżviluppi tas-suq u 
teknoloġiċi, sabiex jibqa' jissodisfa r-
rekwiżiti sostantivi elenkati fil-
paragrafu 4.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Kapitolu IV – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Drittijiet armonizzati tal-utenti aħħarin Drittijiet tal-utenti għall-aċċess għall-
internet miftuħ

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku ma għandhomx 
japplikaw tariffi għal komunikazzjonijiet 
intra-Unjoni li jintemmu fi Stat Membru 
ieħor, sakemm dawn ma jkunux 
ġustifikati oġġettivament:

imħassar

(a) fir-rigward ta' komunikazzjoni fissa, 
minn tariffi għal komunikazzjoni 
domestiċi f'distanzi twal;

(b) fir-rigward ta' komunikazzjoni mobbli, 
minn ewrotariffi għal komunikazzjoni 
regolata tar-roaming bil-vuċi u bl-SMS, 
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rispettivament, stabbiliti fir-Regolament 
(KE) Nru 531/2012.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tas-suq tal-komunikazzjoni fissa, l-intervent regolatorju mhuwiex ġustifikat 
peress li ma hemm l-ebda evidenza ċara tal-utilità tiegħu. Fir-rigward tal-komunikazzjoni 
mobbli, din għandha tiġi trattata permezz tal-approċċ ġenerali għar-Roaming kif definit fir-
Regolament Roaming III.

Emenda38

Proposta għal regolament
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 imħassar

Soluzzjoni għal tilwim transfruntieri

1. Il-proċeduri straġudizzjarji stabbiliti 
skont l-Artikolu 34(1) tad-Direttiva 
2002/22/KE għandhom japplikaw ukoll 
għal tilwim relatat ma' kuntratti bejn il-
konsumaturi, u utenti finali oħra safejn 
dawn il-proċeduri straġudizzjarji jkunu 
disponibbli wkoll għalihom, u l-provdituri 
tal-komunikazzjoni elettronika lill-
pubbliku li huma stabbiliti fi Stat Membru 
ieħor. Għal tilwimiet fl-ambitu tad-
Direttiva 2013/11/UE33, japplikaw id-
dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva.

___________________
33 Id-Direttiva 2013/11/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni 
alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-
konsumaturi u li temenda r-Regolament 
(KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 
2009/22/KE (id-Direttiva dwar l-ADR tal-
konsumaturi), ĠU L 165, 18.06.2013, 
p. 63).

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu 
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li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-
Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-libertà li jiġi pprovdut u jintuża aċċess 
miftuħ għall-internet, u l-ġestjoni 

raġonevoli tat-traffiku

Aċċess miftuħ għall-internet, servizzi 
speċjalizzati u l-ġestjoni teknika u 

proporzjonata tat-traffiku

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-utenti finali għandhom ikunu liberi 
biex jaċċessaw u jxerrdu informazzjoni u 
kontenut, jużaw applikazzjonijiet u servizzi 
tal-għażla tagħhom mis-servizz tal-aċċess 
għall-internet tagħhom.

1. L-utenti finali għandhom ikunu liberi li 
jaċċessaw u jxerrdu informazzjoni u 
kontenut, jużaw applikazzjonijiet u 
tagħmir, servizzi u softwer tal-għażla 
tagħhom, irrispettivament mill-oriġini jew 
id-destinazzjoni tagħhom, mis-servizz tal-
aċċess għall-internet tagħhom.

L-utenti finali għandhom ikunu liberi 
biex jagħmlu ftehimiet dwar il-volumi u l-
veloċitajiet tad-dejta ma' provdituri tas-
servizzi tal-aċċess għall-internet u biex, 
f'konformità ma' ftehimiet bħal dawn 
relattivi għall-volumi tad-dejta, jużaw 
offerti tal-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi tal-internet.

Il-provdituri ta’ servizz tal-aċċess għall-
internet m'għandhomx jirrestrinġu jew 
jipprevjenu l-użu mill-utenti finali ta’ 
kwalunkwe tagħmir terminali sabiex 
jaċċessaw u jxerrdu informazzjoni u 
kontenut permezz tas-servizz ta’ aċċess 
għall-internet tagħhom. Dan huwa bi qbil 
mad-Direttiva tal-parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 2014/..../UE1a* u mingħajr 
preġudizzju għad-drittijiet tal-Istati 
Membri li jagħtu drittijiet individwali ta' 
użu skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 
2002/20/KE. 

_________________
1a Direttiva 2014/.../UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-... dwar l-
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armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri li jikkonċernaw id-disponibbiltà 
fis-suq ta’ tagħmir tar-radju u li jirrevoka 
d-Direttiva 1999/5/KE (ĠU L ..., ... p. ...). 
* ĠU: daħħal in-numru tad-Direttiva 
(COD 2011/0283) u n-numru, id-data tal-
adozzjoni u r-riferenza tal-pubblikazzjoni 
tad-Direttiva fin-nota ta' qiegħ il-paġna 
33a.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-utenti finali għandhom ikunu liberi 
wkoll biex jiftiehmu ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku
jew ma' provdituri ta' kontenut, 
applikazzjonijiet u servizzi dwar il-
provdiment ta' servizzi speċjalizzati bi 
kwalità aħjar tas-servizzi

2. L-utenti finali għandhom ikunu liberi 
wkoll li jgawdu mis-servizzi speċjalizzati 
mogħtija mill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika jew minn
provdituri ta’ kontenut, applikazzjonijiet u 
servizzi. 

Sabiex ikunu jistgħu jipprovdu servizzi 
speċjalizzati lill-utenti finali, il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-
servizzi, u l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom ikunu 
liberi biex jagħmlu ftehimiet flimkien 
ħalli jittrażmettu l-volumi jew it-traffiku 
tad-dejta relatati bħala servizzi 
speċjalizzati bi kwalità tas-servizzi definita 
jew b'kapaċità dedikata. Il-provdiment ta' 
dawn is-servizzi speċjalizzati ma għandux 
qed idgħajjef sostanzjalment il-kwalità
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

Il-provdituri tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika jew il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi għandhom jitħallew joffru 
servizzi speċjalizzati, sakemm dawn l-
offerti jiġu offruti flimkien mas-servizzi 
tal-aċċess għall-internet u ma jkunux 
għad-detriment materjali tad-disponibilità 
jew tal-kwalità tagħhom.

Sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu 
jistgħu jevalwaw dan id-detriment 
potenzjali, il-provdituri tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika jew il-
provdituri ta' kontenut, applikazzjonijiet 
jew servizzi għandhom jgħaddulhom, fuq 
talba tagħhom, informazzjoni preċiża 
dwar il-kapaċitajiet assenjati liż-żewġ tipi 
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ta' servizzi msemmija fit-tieni 
subparagrafu, il-kriterji li fuqhom 
tinqasam il-kapaċità tan-netwerk u, fejn 
ikun il-każ, ġustifikazzjonijiet dwar il-
miżuri fis-seħħ biex jipprevjenu li s-
servizzi speċjalizzati jxekklu s-servizzi tal-
aċċess għall-internet.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-eżerċizzju tal-libertajiet previsti fil-
paragrafi 1 u 2 għandu jeħfief billi 
tingħata informazzjoni sħiħa skont l-
Artikolu 25(1), l-Artikolu 26(2), u l-
Artikolu 27(1) u (2).

4. L-utenti finali għandhom jingħataw 
informazzjoni sħiħa skont l-Artikolu 20(2), 
l-Artikolu 21(3) u l-Artikolu 21a tad-
Direttiva 2002/22/KE, inkluża 
informazzjoni dwar kwalunkwe miżuri 
raġonevoli tal-ġestjoni tat-traffiku 
applikati li jistgħu jaffettwaw l-aċċess 
għal informazzjoni, kontenut, 
applikazzjonijiet u servizzi, kif ukoll id-
distribuzzjoni tagħhom, kif speċifikat fil-
paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fil-limiti tal-volumi jew il-veloċitajiet 
tad-dejta miftiehma f'kuntratt għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, il-
provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-
internet ma għandhomx jirrestrinġu l-
libertajiet previsti fil-paragrafu 1 billi 
jimblukkaw, jisslowjaw, jiddegradaw jew
jiddiskriminaw kontra kontenut, 
applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew 
kontra klassijiet speċifiċi tagħhom, ħlief 
meta dan ikun meħtieġ biex jiġu applikati 
miżuri ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. 

5. Il-provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-
internet ma għandhomx jirrestrinġu l-
libertajiet previsti fil-paragrafu 1 billi 
jiddiskriminaw kontra, jirrestrinġu, jew 
inkella jinterferixxu mat-trażmissjoni ta' 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi, jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom, ħlief meta dan ikun meħtieġ biex 
jiġu applikati miżuri ta' ġestjoni raġonevoli 
tat-traffiku biex jiġu evitati jew 
minimizzati l-effetti ta’ konġestjoni fin-
netwerk, sakemm tipi ekwivalenti ta’ 
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Il-miżuri ta' ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku għandhom ikunu trasparenti, 
nondiskriminatorji, proporzjonati u 
meħtieġa biex:

traffiku jkunu trattati bl-istess mod, jew 
biex tiġi implimentata ordni tal-qorti.

Dawn il-miżuri għandhom jiġu ffissati bi 
proċeduri trasparenti u m'għandhomx 
jinżammu aktar fit-tul milli jkun 
strettament meħtieġ, u jipprovdu 
salvagwardji adegwati, partikolarment 
biex jiżguraw li kwalunkwe restrizzjoni 
tkun limitata għal dak li jkun meħtieġ, ma 
tkunx diskriminatorja u tkun 
proporzjonata. 

Dawn is-salvagwardji għandhom jinkludu 
l-possibbiltà ta’ rikors ġudizzjarju.

a) tiġi implimentata dispożizzjoni 
leġiżlattiva jew ordni tal-qorti, jew biex 
jiġu evitati jew impediti reati kriminali 
serji;

b) jinżammu l-integrità u s-sigurtà fin-
netwerk, is-servizzi pprovduti minn dan 
in-netwerk, u t-terminali tal-utenti finali;

c) tkun evitata t-trażmissjoni ta' 
komunikazzjoni mhux mitluba lill-utenti 
finali li jkunu taw il-kunsens tagħhom 
minn qabel għal dan il-miżuri restrittivi; 

d) jiġu minimizzati l-effetti ta' konġestjoni 
eċċezzjonali jew temporanja fin-netwerk 
sakemm tipi ekwivalenti ta' traffiku jkunu 
trattati bl-istess mod.

Il-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandha 
tinvolvi biss l-ipproċessar ta' dejta meħtieġ 
u proporzjonat biex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti f'dan il-paragrafu.

Il-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandha 
tinvolvi biss l-ipproċessar ta' dejta meħtieġ 
u proporzjonat biex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti f'dan l-Artikolu.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jissorveljaw mill-qrib u 

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
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jiżguraw l-abilità effettiva tal-utenti finali 
biex igawdu l-libertajiet previsti fl-
Artikolu 23(1) u (2), il-konformità mal-
Artikolu 23(5), u d-disponibilità kontinwa
ta' servizzi nondiskriminatorji tal-aċċess 
għall-internet b'livelli ta' kwalità li jixhdu 
l-avvanzi fit-teknoloġija u li ma 
jiddgħajfux minħabba servizzi 
speċjalizzati. F'kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali l-oħra, 
għandhom ukoll jimmonitorjaw l-effetti 
tas-servizzi speċjalizzati fuq id-
diversitàkulturali u l-innovazzjoni. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jirrappurtaw kull sena lill-
Kummissjoni u lill-BEREC dwar il-
monitoraġġ u s-sejbiet tagħhom.

nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta u 
awtoritajiet kompetenti oħrajn, għandu 
jkollhom is-setgħa u l-obbligu, fejn ikun 
xieraq, li jissorveljaw, f'konformità mal-
Artikolu 23(5), l-applikazzjoni ta' miżuri 
raġonevoli ta' ġestjoni tat-traffiku u, 
permezz tad-disponibilità ta' servizzi 
nondiskriminatorji tal-aċċess għall-internet 
affordabbli, jiżguraw li l-utenti finali 
jkunu jistgħu jibbenefikaw mil-libertajiet 
previsti fl-Artikolu 23(1) u (2). Huma 
għandhom iqisu kemm jista' jkun il-linji 
gwida tal-BEREC msemmija fir-raba' 
subparagrafu tal-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu u fl-Artikolu 21(3a) tad-Direttiva 
2002/22/KE. Il-kriterji li jiddefinixxu 
miżuri raġonevoli ta’ ġestjoni tat-traffiku 
għandhom ikunu suġġetti għal rieżami 
perjodiku. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jirrappurtaw kull 
sena lill-Kummissjoni u lill-BEREC dwar 
il-monitoraġġ u s-sejbiet tagħhom u l-
miżuri li jkunu ħadu. Dawk ir-rapporti 
għandhom isiru pubbliċi.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiġi evitata d-degradazzjoni 
ġenerali fil-kwalità tas-servizzi għal 
servizzi tal-aċċess għall-internet jew biex 
tiġi salvagwardjata l-abbiltà tal-utenti finali 
biex jaċċessaw u jxerrdu kontenut jew 
informazzjoni, jew jużaw applikazzjonijiet 
u servizzi tal-għażla tagħhom, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom is-setgħa ljimponu rekwiżiti 
minimi tal-kwalità tas-servizzi fuq 
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku.

2. Sabiex tiġi evitata d-degradazzjoni fil-
kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess 
għall-internet jew biex tiġi salvagwardjata 
l-abbiltà tal-utenti finali li jaċċessaw u 
jxerrdu kontenut jew informazzjoni, jew 
jużaw applikazzjonijiet, servizzi u softwer 
tal-għażla tagħhom, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-
setgħa li jimponu rekwiżiti minimi tal-
kwalità tas-servizzi u, fejn ikun xieraq, 
parametri oħrajn tas-servizz, kif definit 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali,
fuq provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku.
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Kmieni biżżejjed qabel jimponu dawn ir-
rekwiżiti, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni b'sommarju tar-raġunijiet 
għall-azzjoni, ir-rekwiżiti maħsuba u l-pjan 
ta' azzjoni propost. Din l-informazzjoni 
għandha tkun disponibbli wkoll għall-
BEREC. Wara li tkun eżaminat din l-
informazzjoni, il-Kummissjoni tista tagħti 
kummenti jew rakkomandazzjonijiet 
dwarha, b'mod partikolari biex tiżgura li r-
rekwiżiti maħsuba ma jolqtux ħażin il-
funzjonament tas-suq intern. Ir-rekwiżiti 
maħsuba ma għandhomx jiġu adottati 
waqt perjodu ta' xahrejn minn meta l-
Kummissjoni taslilha l-informazzjoni 
sħiħa sakemm il-Kummissjoni u l-
awtorità regolatorja nazzjonali ma jkunux 
ftiehmu mod ieħor bejn, jew sakemm il-
Kummissjoni tgħarraf lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali b'perjodu mqassar 
ta' eżami, jew sakemm il-Kummissjoni 
tkun tat il-kummenti jew ir-
rakkomandazzjonijiet. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew 
il-kummenti jew ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kummissjoni u għandhom 
jikkomunikaw ir-rekwiżiti adottati lill-
Kummissjoni u lill-BEREC.

Kmieni biżżejjed qabel jimponu dawn ir-
rekwiżiti, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni sommarju tar-raġunijiet 
għall-azzjoni, ir-rekwiżiti maħsuba u l-pjan 
ta' azzjoni propost. Din l-informazzjoni 
għandha tkun disponibbli wkoll għall-
BEREC. Wara li tkun eżaminat din l-
informazzjoni, il-Kummissjoni tista tagħti 
kummenti jew rakkomandazzjonijiet 
dwarha, b'mod partikolari biex tiżgura li r-
rekwiżiti maħsuba ma jolqtux ħażin il-
funzjonament tas-suq intern. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew 
il-kummenti jew ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kummissjoni u għandhom 
jikkomunikaw ir-rekwiżiti adottati lill-
Kummissjoni u lill-BEREC.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu proċeduri għat-
trattament ta’ lmenti għal kwistjonijiet li 
jikkonċernaw il-prestazzjoni tas-servizz 
tal-aċċess għall-internet ipprovdut lill-
utenti finali u l-provdituri ta’ kontenut, 
applikazzjonijiet u servizzi.

Sa ...*, il-BEREC, wara li jikkonsulta lill-
partijiet interessati u f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Kummissjoni, għandu 
jistabbilixxi linji gwida li jiddefinixxu 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni tal-obbligi tal-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali skont 
dan l-Artikolu, inkluż, b'mod partikulari, 
l-applikazzjoni ta' miżuri raġonevoli ta' 
ġestjoni tat-traffiku.
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_________________
* ĠU: daħħal id-data ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jiddefinixxu 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni tal-obbligi tal-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali skont 
dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 33(2).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur mhuwiex favur li dawn il-kundizzjonijiet jiġu ttrattati permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni. Huwa jipproponi minflok li jiddelega dan il-kompitu lill-BEREC, ara l-
emenda għall-Artikolu 24(2).

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 imħassar

Trasparenza u pubblikazzjoni tal-
informazzjoni

1. Ħlief għall-offerti li jiġu negozjati 
b'mod individwali, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom jippubblikaw informazzjoni 
trasparenti, komparabbli, xierqa u 
aġġornata dwar:

a) l-isem, l-indirizz u l-informazzjoni tal-
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kuntatt tagħhom;

b) għal kull pjan ta' tariffa, is-servizzi 
offruti u l-parametri rilevanti tal-kwalità 
tas-servizzi, il-prezzijiet applikabbli (għall-
konsumaturi inklużi t-taxxi) u kull 
imposta applikabbli (l-aċċess, l-użu, il-
manutenzjoni u kull miżata addizzjonali), 
kif ukoll spejjeż għat-tagħmir terminali;

c) it-tariffi applikabbli rigward xi numru 
jew servizz soġġett għal kundizzjonijiet 
partikolari tal-prezzijiet; 

d) il-kwalità tas-servizzi tagħhom, skont l-
atti ta' implimentazzjoni previsti fil-
paragrafu 2;

e) is-servizzi tal-aċċess għall-internet, 
meta offruti, li jispeċifikaw: 

(i) il-veloċità tad-dejta proprjament 
disponibbli għad-download u l-upload fl-
Istat Membru ta' residenza tal-utent 
finali, inkluża fil-ħin bl-aktar użu;

(ii) il-livell tal-limitazzjonijiet applikabbli 
fil-volum tad-dejta, jekk ikun hemm; il-
prezzijiet biex jiżdied il-volum tad-dejta 
disponibbli fuq bażi ad hoc jew dejjiema; 
il-veloċità tad-dejta, u prezzha, disponibbli 
wara konsum sħiħ tal-volum tad-dejta 
applikabbli, jekk ikunu limitat; u l-mezzi 
biex meta jridu, l-utenti finali jkunu 
jistgħu jsegwu l-livell attwali tal-konsum 
tagħhom;

(iii) spjegazzjoni ċara u komprensiva dwar 
kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-
veloċità proprja disponibbli u parametri 
oħra tal-kwalità, u l-użu f’daqqa ta’ 
servizzi speċjalizzati bi kwalità aħjar tas-
servizzi, jistgħu prattikament iħallu impatt 
fuq l-użu tal-kontenut, tal-
applikazzjonijiet u tas-servizzi;

(iv) informazzjoni dwar kull proċedura li 
jistabbilixxi l-provditur biex ikejjel u 
jdawwar it-traffiku ħalli jevita konġestjoni 
fin-netwerk, u dwar kif dawk il-proċeduri 
jistgħu jaffettwaw il-kwalità tas-servizzi u 
l-protezzjoni tad-dejta personali;
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f) il-miżuri li ttieħdu biex tkun żgurata l-
ekwivalenza fl-aċċess għal utenti finali 
b'diżabbiltà, inkluża informazzjoni 
aġġornata regolarment li tagħti dettalji 
dwar il-prodotti u s-sevizzi maħsuba 
għalihom;

g) it-termini u l-kundizzjonijiet tal-
kuntratt standard tagħhom inkluż kull 
perjodu kuntrattwali minimu, il-
kundizzjonijiet u kull imposta għat-
terminazzjoni ta' kuntratt, il-proċeduri u 
l-miżati diretti relatati mal-bidla minn 
provditur għal ieħor u l-portabbiltà tan-
numri u identifikaturi oħra, u l-
arranġamenti għal kumpens minħabba 
dewmien jew abbuż fil-bidla minn 
provditur għal ieħor;

h) l-aċċess għal servizzi ta' emerġenza u 
informazzjoni dwar il-post mnejn tkun 
ġejjin t-telefonata għal kull servizz offrut, 
kull limitazzjoni fil-provdiment tas-
servizzi ta' emerġenza skont l-Artikolu 26 
tad-Direttiva 2002/22/KE, u kull bidla fih;

i) id-drittijiet dwar is-servizz universali, 
inklużi, meta jixraq, il-faċilitajiet u s-
servizzi msemmija fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/22/KE.

L-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata 
b'mod ċar u komprensiv u tkun faċilment 
aċċessibbli fil-lingwa/i uffiċjali tal-Istat 
Membru fejn jiġi offrut is-servizz, u 
għandha tiġi aġġornata regolarment. 
Meta jintalab, l-informazzjoni għandha 
tingħata wkoll lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali rilevanti qabel tiġi ppubblikata. 
Kull differenzjazzjoni fil-kundizzjonijiet 
applikati għall-konsumaturi u utenti 
finali oħra għandha tkun espliċita. 

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-metodi 
biex titkejjel il-veloċità tas-servizzi tal-
aċċess għall-internet, il-parametri tal-
kwalità tas-servizzi u l-metodi biex dawn 
jitkejlu, u l-kontenut, il-forma u l-mod tal-
informazzjoni li trid tiġi ppublikata, 
inklużi mekkaniżmi possibbli ta' 



AD\1016355MT.doc 39/89 PE522.939v02-00

MT

ċertifikazzjoni tal-kwalità. Il-Kummissjoni 
tista' tqis il-parametri, id-definizzjonijiet u 
l-metodi tal-kejl stabbiliti fl-Anness III 
tad-Direttiva 2002/22/KE. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 33(2). 

3. L-utenti aħħarin għandhom ikollhom 
aċċess għal għodod indipendenti tal-
evalwazzjoni li jippermettulhom iqabblu l-
prestazzjoni tal-aċċess u s-servizzi tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u 
l-kost ta' xejriet alternattivi tal-użu. Għal 
dan il-għan, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu skema volontarja ta'ġ 
ċertifikazzjoni għal siti, gwidi jew għodod 
simili interattivi. Iċ-ċertifikazzjoni 
għandha tingħata skont rekwiżiti 
oġġettivi, trasparenti u proporzjonati, 
partikolarment l-indipendenza minn kull 
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubblika, l-użu ta' lingwaġġ ċar, l-
għoti ta' informazzjoni kompluta u 
aġġornata, u t-tħaddim ta' proċedura 
effettiva għat-trattament tal-ilmenti. Meta 
l-faċilitajiet ċertifikati tat-tqabbil ma 
jkunux disponibbli fis-suq bla ħlas jew bi 
prezz raġonevoli, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jew awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti oħra għandhom jagħmlu 
dawn il-faċilitajiet disponibbli huma stess 
jew mingħand partijiet terzi konformi 
mar-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni. L-
informazzjoni ppubblikata mill-provdituri 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi lill-
pubbliku għandhom ikunu aċċessibblii u 
bla ħlas sabiex ikunu disponibbli l-
faċilitajiet tat-tqabbil.

4. Meta jitolbuhom l-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti, il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
iqassmu bla ħlas lill-utenti finali 
informazzjoni li tinteressa lill-pubbliku, 
meta jixraq, bl-istess mezzi li kienu jużaw 
is-soltu biex jikkomunikaw mal-utenti 
finali. F'dan il-każ, dik l-informazzjoni 
għandhom jipprovduha l-awtoritajiet 
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pubbliċi rilevanti lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
f'format standardizzat u fost l-oħrajn 
għandha tkopri dawn is-suġġetti:

(a) l-aktar użu komuni tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika biex wieħed 
jidħol f'attivitajiet illegali jew ixerred 
kontenut dannuż, b'mod partikolari fejn 
dan jista' jippreġudika r-rispett għad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, inkluż 
ksur tad-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta, 
id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, u 
l-konsegwenzi legali tagħhom; kif ukoll

(b) il-mezzi ta' protezzjoni mir-riskji għas-
sigurtà personali u mill-aċċess illegali 
għad-dejta personali meta jintużaw is-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika.

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu 
li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-
Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26 imħassar

Ir-rekwiżiti tal-informazzjoni għall-
kuntratti

1. Qabel kuntratt dwar il-provdiment ta' 
konnessjoni ma' netwerk pubbliku tal-
komunikazzjoni elettronika jew servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli 
għall-pubbliku jsir vinkolanti, il-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku għandhom għallinqas 
jipprovdu din l-informazzjoni lill-
konsumaturi, u lil utenti finali oħra, 
sakemm huma ma jkunux ftiehmu 
espliċitament mod ieħor:
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(a) l-identità, l-indirizz u l-informazzjoni 
tal-kuntatt tal-provditur u, jekk ikunu 
differenti, l-indirizz u l-informazzjoni ta' 
kuntatt għal kull ilment;

(b) il-karatteristiċi ewlenin tas-servizzi 
pprovduti, inklużi b'mod partikolari:

(i)għal kull pjan ta' tariffi, it-tipi ta' 
servizzi offruti, il-volumi inklużi tal-
komunikazzjoni u kull parametru 
rilevanti tal-kwalità tas-servizzi, inkluż 
meta se ssir il-konnessjoni tal-bidu;

(ii)jekk hux qed jiġi pprovdut aċċess għal 
servizzi ta' emerġenza u informazzjoni 
dwar il-post mnejn tkun ġejjin t-
telefonata, u f'liema Stati Membri, jekk 
hemmx xi limitazzjonijiet fil-provdiment 
tas-servizzi ta' emerġenza skont l-
Artikolu 26 tad-Direttiva 2002/22/KE;

(iii)it-tipi ta' servizzi ta' wara l-bejgħ, 
servizzi tal-manutenzjoni u s-servizzi ta' 
appoġġ għall-klijenti li huma pprovduti, u 
l-kundizzjonijiet u t-tariffi għal dawn is-
servizzi, u l-metodi ta' kuntatt għal dawn 
is-servizzi;

(iv)kwalunkwe restrizzjoni imposta mill-
fornitur dwar l-użu ta’ tagħmir terminali 
pprovdut, inkluża l-informazzjoni dwar il-
ftuħ tat-tagħmir terminali u kull tariffa 
involuta jekk jiġi tterminat il-kuntratt 
qabel jintemm il-perjodu minimu tal-
kuntratt;

(c) dettalji dwar il-prezzijiet u t-tariffi 
(għall-konsumaturi inklużi t-taxxi u 
imposti addizzjonali possibbilment dovuti) 
u l-mezzi li bihom issir disponibbli 
informazzjoni aġġornata dwar it-tariffi u 
l-imposti kollha applikabbli;

(d) il-metodi tal-ħlas offruti u kull 
differenza fl-ispejjeż minħabba l-metodu 
tal-ħlas, u l-faċilitajiet disponibbli li 
jissalvagwardjaw it-trasparenza fil-
kontijiet u jissorveljaw il-livell tal-
konsum;
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(e) it-tul tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
biex jiġġedded u jintemm, inklużi:

(i)kull użu u tul minimu meħtieġ biex 
wieħed jibbenefika minn termini 
promozzjonali,

(ii)kwalunke tariffa relatata mal-bidla 
minn provditur għal ieħor u l-portabbiltà 
ta’ numri u identifikaturi oħra, inklużi l-
arranġamenti għal kumpens minħabba 
dewmien jew abbuż fil-bidla minn 
provditur għal ieħor; 

(iii) kwalunke tariffa dovuta mat-
terminazzjoni bikrija tal-kuntratt, inkluż 
kwalunkwe rkupru ta’ spiża fir-rigward 
ta’ tagħmir terminali (abbażi tal-metodi 
tas-soltu għad-deprezzament) u vantaġġi 
promozzjonali oħra (fuq bażi pro rata 
tempore);

(f) kull arranġament għal kumpens u 
rifużjoni, inkluża referenza espliċita 
għad-drittijiet statutorji tal-utent finali, li 
japplikaw jekk ma jintlaħqux il-livelli tal-
kwalità tas-servizzi fil-kuntratt; 

(g) meta jkun hemm obbligu skont l-
Artikolu 25 tad-Direttiva 2002/22/KE, l-
alternattivi għall-utenti finali jekk 
idaħħlux jew le d-dejta personali tagħhom 
fid-direttorju, u d-dejta kkonċernata;

(h) għal utenti finali b'diżabbiltà, id-
dettalji dwar il-prodotti u s-sevizzi 
maħsuba għalihom; 

(i) il-mezzi biex jinbdew proċeduri għal 
soluzzjoni tat-tilwim, inkluż it-tilwim 
transfruntieri, skont l-Artikolu 34 tad-
Direttiva 2002/22/KE u l-Artikolu 22 ta' 
dan ir-Regolament;

(j) it-tip ta' azzjoni li jista' jieħu l-
provditur b'reazzjoni għal inċidenti ta' 
sigurtà jew integrità jew theddid u 
vulnerabbiltajiet.

2. Apparti dak tal-paragrafu 1, il-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku għandhom għallinqas 
jipprovdu lill-utenti finali, sakemm ma 
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jkunx miftiehem mod ieħor minn utent 
finali li mhux konsumatur, din l-
informazzjoni dwar is-servizzi tagħhom 
tal-aċċess għall-internet:

(a) il-livell tal-limitazzjonijiet applikabbli 
fil-volum tad-dejta, jekk ikun hemm; il-
prezzijiet biex jiżdied il-volum tad-dejta 
disponibbli fuq bażi ad hoc jew dejjiema; 
il-veloċità tad-dejta, u prezzha, disponibbli 
wara konsum sħiħ tal-volum tad-dejta 
applikabbli, jekk ikunu limitat; u l-mezzi 
biex meta jridu, l-utenti finali jkunu 
jistgħu jsegwu l-livell attwali tal-konsum 
tagħhom; 

(b) il-veloċità tad-dejta attwalment 
disponibbli biex ittella' u tniżżel id-dejta 
fil-lok ewlieni tal-utneti aħħari, inkluż 
ċifri attwali għal meded tal-veloċità, medji 
tal-veloċità u veloċità fis-sigħat tal-akbar 
traffiku, inkluż l-impatt potenzjali tal-fatt 
li jiġi permess l-aċċess lil partijiet terzi 
permezz ta' netwerk taż-żona lokali bir-
radju;

(c) parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi;

(d) informazzjoni dwar kull proċedura li 
jistabbilixxi l-provditur biex ikejjel u 
jdawwar it-traffiku ħalli jevita konġestjoni 
fin-netwerk, u informazzjoni dwar kif 
dawk il-proċeduri jistgħu jħallu impatt 
fuq il-kwalità tas-servizzi u l-protezzjoni 
tad-dejta personali;

(e)spjegazzjoni ċara u komprensiva dwar 
kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-
veloċità proprja disponibbli u parametri 
oħra tal-kwalità tas-servizzi, u l-użu 
f'daqqa ta' servizzi speċjalizzati bi kwalità 
aħjar tas-servizzi, jistgħu prattikament 
iħallu impatt fuq l-użu tal-kontenut, tal-
applikazzjonijiet u tas-servizzi;

L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 
u 2 għandha tingħata b'mod ċar u 
komprensiv u tkun faċilment aċċessibbli 
fil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru ta' 
residenza tal-utent finali, u għandha tiġi 
aġġornata regolarment. Din għandha 
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tifforma parti integrali mill-kuntratt u ma 
għandhiex tinbidel sakemm il-partijiet ma 
jaqblux espressament mod ieħor. L-utent 
finali għandu jirċievi kopja tal-kuntratt 
bil-miktub.

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jispeċifikaw id-dettalji 
dwar ir-rekwiżiti tal-informazzjoni 
elenkati fil-paragrafu 2. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 33(2). 

5. Meta jitolbu l-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti, il-kuntratt għandu jkun fih 
ukoll kull informazzjoni li jipprovdu dawn 
l-awtoritajiet għal dan l-iskop dwar l-użu 
ta' netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika biex wieħed jidħol f'attivitajiet 
illegali jew ixerred kontenut dannuż, u 
dwar il-mezzi ta' protezzjoni mir-riskji 
għas-sigurtà personali, l-ipproċessar 
illegali tad-dejta personali, imsemmija fl-
Artikolu 25(4) u rilevanti għas-servizz 
ipprovdut.

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu 
li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-
Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 imħassar

Kontroll tal-konsum

1. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom joffru 
lill-utenti finali l-opportunità li jagħżel, 
bla ħlas, faċilità li tipprovdi informazzjoni 
dwar il-konsum akkumulat ta' servizzi tal-
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komunikazzjoni elettronika differenti 
mogħtija fil-munita li biha jkun il-kont 
tal-utent finali. Din il-faċilità għandha 
tiżgura li, mingħajr il-kunsens tal-utent 
finali, in-nefqa akkumulata tul perjodu 
speċifiku tal-użu ma taqbiżx limitu 
finanzjarju speċifikat li stabbilixxieh l-
utent finali. 

2. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
jiżguraw li lill-utent finali tintbagħatlu 
notifika xierqa meta l-konsum tas-servizzi 
jkun laħaq 80% tal-limitu finanzjarju 
stabbilit skont il-paragrafu 1. In-notifika 
għandha tindika l-proċedura li trid tiġi 
segwita biex jissokta l-provdiment ta' 
dawk is-servizzi, inklużi l-ispejjeż 
tagħhom. Il-provditur għandu jieqaf 
jipprovdi s-servizzi speċifikati u jieqaf 
jimponi miżati lill-utent finali għalihom 
jekk il-limitu finanzjarju jinqabeż mod 
ieħor, sakemm l-utent finali ma jkunx 
talab li jissokta jew jiġġedded il-
provdiment ta' dawn is-servizzi. Wara li 
jkunu laħqu l-limitu finanzjarju, l-utenti 
finali għandhom ikunu jistgħu jibqgħu 
jirċievu telefonati u messaġġi SMS u 
jaċċessaw in-numri tat-telefown bla ħlas u 
s-servizzi ta' emerġenza billi jċemplu n-
numru ta' emerġenza Ewropew 112 bla 
ħlas sa tmiem il-perjodu tal-ħlas 
miftiehem. 

3. Minnufih qabel tiġi konnessa t-
telefonata, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom jippermettu lill-utenti finali 
jaċċessaw faċilment u bla ma jġarrbu 
spejjeż kull informazzjoni tal-ispejjeż 
dwar it-tariffi applikabbli rigward numru 
jew servizz soġġett għal kundizzjonijiet 
partikolari tal-prezzijiet sakemm l-
awtorità regolatorja nazzjonali tkun tat 
deroga minn qabel għal raġunijiet ta' 
proporzjonalità. Kull informazzjoni bħal 
din għandha tingħata b'mod komparabbli 
għal kull numru jew servizz bħal dan.
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4. Lill-utenti finali, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom joffrulhom l-opportunità li bla 
ħlas jaċċettaw li jirċievu kontijiet 
dettaljati.

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu 
li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-
Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar

It-terminazzjoni tal-kuntratt

1. Il-kuntratti konklużi bejn il-
konsumaturi u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandhomx jobbligaw perjodu 
minimu ta' kuntratt li jaqbeż l-24 xahar. 
Lill-utenti finali, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom joffrulhom il-possibilità li 
jidħlu f'kuntratt li ma jtulx aktar minn
12-il xahar.

2. Il-konsumaturi, u utenti finali oħra 
sakemm ma jkunux ftiehmu mod ieħor, 
għandu jkollhom dritt jitterminaw 
kuntratt b'perjodu ta' avviż ta' xahar, 
meta jkunu għaddew sitt xhur jew aktar 
minn meta sar il-kuntratt. Ebda kumpens 
ma għandu jkun dovut ħlief għall-valur 
residwu tat-tagħmir sussidjat mogħti mal-
kuntratt meta sar il-kuntratt u rimborż 
pro rata tempore għal kull vantaġġ 
promozzjonali ieħor ikkumerċjalizzat 
bħala tali waqt li kien qed isir il-kuntratt. 
Il-provditur għandu jneħħi bla ħlas kull 
restrizzjoni fuq l-użu tat-tagħmir 
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terminali f'netwerks oħra, mhux aktar 
tard minn meta jitħallas dan il-kumpens.

3. Meta l-kuntratti jew il-liġi nazzjonali 
jipprovdu għal perjodi tal-kuntratt biex 
ikunu jistgħu jiġu estiżi b'mod taċitu, il-
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku għandu jinforma lill-utent 
finali fi żmien debitu ħalli l-utent finali 
jkollu mill-inqas xahar żmien biex 
jopponi l-estensjoni taċita. Jekk l-utent 
finali ma jopponix, il-kuntratt għandu 
jitqies bħala kuntratt permanenti li l-utent 
finali jista' jitterminah kull meta jrid 
b'perjodu ta' avviż ta' xahar u bla ma 
jġarrab spejjeż. 

4. L-utenti finali għandu jkollhom id-dritt 
jitterminaw il-kuntratt tagħhom bla ma 
jġarrbu spejjeż meta jiġu avżati b'modifiki
fil-kundizzjonijiet kuntrattwali li 
jipproponi l-provditur tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku sakemm il-
modifiki proposti ma jkunux 
esklussivament għall-benefiċċju tal-utenti 
finali. Lill-utenti finali, il-provdituri 
għandhom jagħtuhom perjodu ta' avviż 
adegwat, mhux iqsar minn xahar, għal 
dawn il-modifiki, u fl-istess waqt 
għandhom jinfurmawhom bid-dritt 
tagħhom li jistgħu jitterminaw il-kuntratt 
bla ma jġarrbu spejjeż jekk ma jaċċettawx 
il-kundizzjonijiet il-ġodda. Il-paragrafu 2 
għandu japplika mutatis mutandis.

5. Kull diskrepanza sinifikanti u mhux 
temporanja bejn il-prestazzjoni proprja 
fejn jidħlu l-veloċità u parametri oħra tal-
kwalità, u l-prestazzjoni li jindika l-
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku skont l-Artikolu 26, għandha 
titqies bħala nuqqas ta' konformità tal-
prestazzjoni għall-finijiet biex jinstabu 
rimedji għall-utenti finali skont il-liġi 
nazzjonali. 

6. Abbonament għal servizzi addizzjonali 
li jipprovdi l-istess provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandux jerġa' jibda mill-ġdid il-



PE522.939v02-00 48/89 AD\1016355MT.doc

MT

perjodu tal-kuntratt tal-bidu sakemm il-
prezz tas-servizz(i) addizzjonali ma jkunx 
jaqbeż b'mod sinifikanti l-prezz tas-
servizzi tal-bidu jew sakemm ma jkunux 
offruti servizzi addizzjonali bħal dawn bi 
prezz promozzjonali speċjali relatat mat-
tiġdid tal-kuntratt eżistenti. 

7. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
japplikaw kundizzjonijiet u proċeduri 
għat-terminazzjoni tal-kuntratt li ma 
joħolqux ostakli jew diżinċentivi milli 
wieħed jibdel il-provditur tas-servizz.

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu 
li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-
Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 imħassar

Offerti raggruppati

Jekk raggruppament ta' servizzi offrut lill-
konsumaturi ikun fih mill-inqas 
konnessjoni ma' netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika jew servizz 
wieħed tal-komunikazzjoni elettronika, 
għandhom japplikaw l-Artikolu 28 u 30 
ta' dan ir-Regolament għal kull element 
tar-raggruppament.

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi tħassir sħiħ ta’ dan l-Artikolu. Għalkemm huwa mixtieq li jiġi 
żgurat li l-konsumaturi jkunu protetti b’mod xieraq fir-rigward tal-elementi kollha f’pakkett, 
ir-Rapporteur jemmen li dan mhux l-aħjar mod biex jinkiseb dan, minħabba li l-ambitu tal-
Qafas tat-Telekomunikazzjonijiet jibqa’ limitat għal servizzi u netwerks elettroniċi tal-
komunikazzjoni. Estensjoni selettiva tal-ambitu (kif issuġġerit fl-Artikolu 29) toħloq 
sitwazzjoni legalment imċajpra, li r-riżoluzzjoni tagħha tkun teħtieġ lista twila ta’ emendi 
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konsegwenzjali matul il-bqija tal-Qafas (li l-ebda minnhom mhuma qed jiġu proposti).

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30 imħassar

Il-bidla minn provditur għal ieħor u l-
portabbiltà tan-numri

1. Kull utent finali b'numri minn pjan 
tan-numerazzjoni telefonika nazzjonali, li 
jitlob dan, għandu jkollu d-dritt li jżomm 
in-numru/i tiegħu indipendentement mill-
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku li jipprovdi s-servizz skont il-
Parti C tal-Anness I tad-Direttiva 
2002/22/KE, sakemm il-provditur ikun 
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
fl-Istat Membru li miegħu jirrelatat il-
pjan ta' numerazzjoni nazzjonali jew 
sakemm il-provditur ikun provditur 
Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika 
li nnotifika lill-awtorità regolatorja 
kompetenti tal-Istat Membru tad-
domiċilju dwar il-fatt li hu jipprovdi jew 
beħsiebu jipprovdi dawn is-servizzi fl-Istat 
Membru li miegħu hu relatat il-pjan tan-
numerazzjoni nazzjonali. 

2. L-ipprezzar bejn il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
relatat mal-provdiment tal-portabbiltà 
tan-numru għandu jkun orjentat lejn l-
ispiża, u l-miżati diretti għall-utenti finali, 
jekk ikun hemm, ma għandhomx iservu 
ta' diżinċentiv għall-utenti finali milli 
jbiddlu l-provditur tas-servizz.

3. Il-portabbiltà tan-numri u l-attivazzjoni 
tagħhom għandhom isiru fl-iqsar żmien 
possibbli. Biex l-utenti finali jagħmlu 
ftehim dwar il-portabbiltà ta' numru lejn 
provditur ġdid, dak in-numru għandu jiġi 
attivat fi żmien ġurnata tax-xogħol minn 
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meta jsir dan il-ftehim. It-telfien tas-
servizz waqt il-proċess tal-portabbiltà, jekk 
ikun hemm, ma għandux itul aktar minn 
minn ġurnata tax-xogħol. 

4. Il-provditur riċeventi tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandu jmexxi l-proċess tal-bidla minn 
provditur għal ieħor u tal-portabbiltà. L-
utenti finali għandhom jirċievu 
informazzjoni adegwata dwar il-bidla 
minn provditur għal ieħor, qabel u waqt 
il-proċess tal-bidla, u anki minnufih wara 
li din issir. Lill-utenti finali ma għandux 
jinbidlilhom il-provditur kontra r-rieda 
tagħhom. 

5. Il-kuntratti tal-utenti finali mal-
providituri trasferenti tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom jiġu 
tterminati awtomatikament wara li ssir il-
bidla minn provditur għal ieħor. Il-
providituri trasferenti tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
jirrifondu l-kreditu kollu li jkun baqa' lill-
kunsumaturi li jkunu jużaw servizzi 
mħallsin minn qabel. 

6. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku li jdumu jew 
jabbużaw fil-bidla minn provditur għal 
ieħor, inkluż billi ma jagħmlux 
disponibbli fil-ħin l-informazzjoni 
meħtieġa għall-portabbiltà, għandhom 
jiġu obbligati jikkumpensaw lill-utenti 
finali li jġarrbu dan id-dewmien jew l-
abbuż.

7. Meta l-utent finali li jagħmel bidla għal 
provditur ġdid tas-servizzi tal-aċċess 
għall-internet ikollu indirizz tal-email 
ipprovdut mill-providitur trasferenti, dan 
tal-aħħar, jekk jitolbu l-utent finali, 
għandu jibgħat f'indirizz tal-email li 
jagħtih l-utent finali, bla ħlas, kull 
komunikazzjoni bl-email mibgħuta lill-
utent finali fuq l-email preċedenti għal 
perjodu ta' 12-il xahar. Dan is-servizz tad-
direzzjonar tal-emails għandu jinkludi 
tweġiba awtomatika lil kull min jibgħat 
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email biex jinfurmah bl-indirizz tal-email 
il-ġdid tal-utent finali. L-utent finali 
għandu jkollhom l-alternattiva li jitolbu li 
l-indirizz tal-email il-ġdid ma jingħadx fil-
messaġġ tat-tweġiba awtomatika. 

Wara l-ewwel perjodu ta' 12-il xahar, il-
provditur trasferenti tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandu jagħti l-
alternattiva lill-utent finali biex bi ħlas, 
jekk ikun hemm bżonn, jiġi estiż il-
perjodu tas-servizz tad-direzzjonar tal-
emails. Il-provditur trasferenti tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandux jalloka l-indirizz tal-email 
tal-bidu tal-utenti finali lil utent finali 
ieħor qabel jgħaddu sentejn mit-
terminazzjoni tal-kuntratt, u f'kull każ 
matul il-perjodu li għalih ġie estiż is-
servizz tad-direzzjonar tal-emails. 

8. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jistgħu jistabbilixxu proċessi globali tal-
bidla minn provditur għal ieħor u tal-
portabbiltà, inkluż provdiment ta' 
sanzjonijiet xierqa fuq il-provdituri u 
kumpensi għall-utenti finali. Dan 
għandhom iqisu l-protezzjoni meħtieġa 
tal-utent finali waqt il-proċess tal-bidla 
minn provditur għal ieħor u l-l-ħtieġa li 
tkun żgurata l-effiċjenza f'dan il-proċess.

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu 
li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-
Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 2 – punt fa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2, 
jiddaħħal il-punt li ġej:

"(fa) "provditur riċeventi tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku" 
tfisser il-provditur tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku li lilu jiġi trasferit 
in-numru tat-telefown jew is-servizz';

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni ddaħħal definizzjoni ġdida ta’ “provditur riċeventi tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku” bħala definizzjoni ġdida fl-Artikolu 2 tad-Direttiva USD.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – titolu

Test fis-seħħ Emenda

(1b) It-titolu tal-Artikolu 20 huwa 
sostitwit bi:

'Kuntratti' ‘Rekwiżiti ta’ informazzjoni għall-
kuntratti’;

Emenda 55
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1c (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu - 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Fl-Artikolu 20, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:

‘-1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 u 1a tingħata qabel ma jiġi 
konkluż il-kuntratt u b’mod ċar, 
komprensiv u aċċessibbli faċilment u 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti 
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stipulati fid-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-
Konsumatur* rigward kuntratti konklużi 
lil hinn mill-post tan-negozju jew mill-
bogħod. Il-konsumatur u utenti finali 
oħrajn, jekk jitolbu, għandu jkollhom l-
aċċess għal kopja tal-kuntratt f'format li 
jibqa'.

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew 
jintroduċu fil-liġi nazzjonali tagħhom 
rekwiżiti tal-lingwa dwar l-informazzjoni 
kuntrattwali, sabiex jiżguraw li din l-
informazzjoni tinftiehem b’mod faċli mill-
konsumatur jew mill-utent finali li qed 
jitlob dan.

_________________

*Id-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-
konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 93/13/KEE u d-
Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-
Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill (ĠU L 304, 22.11.2011, 
p. 64).’

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1d (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(1d) L-Artikolu 20(1) huwa sostitwit b’dan 
li ġej:

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta jabbonaw għal servizzi li jipprovdu 
konnessjoni lil netwerk ta’ 
komunikazzjonijiet pubbliċi u/jew servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika 
pubblikament disponibbli, konsumaturi, u 
utenti oħra aħħarin li hekk jitolbu, 
għandhom dritt għal kuntratt ma’ impriża 

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta jabbonaw għal servizzi li jipprovdu 
konnessjoni lil netwerk ta’ 
komunikazzjonijiet pubbliċi u/jew servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika 
pubblikament disponibbli, konsumaturi, u 
utenti oħra aħħarin li hekk jitolbu, 
għandhom dritt għal kuntratt ma’ impriża 
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jew impriżi li jipprovdu tali konnessjoni 
u/jew servizzi. Tali kuntratt għandu mill-
anqas jispeċifika f’forma ċara, 
komprensiva u ħafifa u aċċessibbli:

jew impriżi li jipprovdu tali konnessjoni 
u/jew servizzi. Tali kuntratt għandu tal-
anqas jispeċifika l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-identità u l-indirizz tal-impriża; (a) l-identità, l-indirizz u l-informazzjoni 
tal-kuntatt tal-impriża u, jekk ikunu 
differenti, l-indirizz u l-informazzjoni ta' 
kuntatt għal kull ilment;

(b) is-servizzi provduti, inkluż b'mod 
partikolari:

(b) il-karatteristiċi ewlenin tas-servizzi
pprovduti, inklużi b'mod partikolari:

(i) il-pjan jew pjanijiet tat-tariffi speċifiċi 
li għalihom japplika l-kuntratt u, għal 
kull pjan ta’ tariffa bħal dan, it-tipi ta’ 
servizzi offruti, inklużi l-volumi tal-
komunikazzjonijiet;

— jekk hux qed jingħata aċċess għal 
servizzi ta' emerġenza u jekk hux qed 
tingħata informazzjoni dwar il-post minn 
fejn toriġina t-telefonata u/jew kwalunkwe 
limitazzjonijiet fuq l-għoti ta' servizzi ta' 
emerġenza skont l-Artikolu 26,

(ii) aċċess għal informazzjoni dwar 
servizzi ta’ emerġenza u dwar il-post minn 
fejn toriġina t-telefonata għal kull servizz 
rilevanti offrut, u kwalunkwe limitazzjoni 
fuq l-għoti ta' servizzi ta’ emerġenza skont 
l-Artikolu 26, 

— informazzjoni dwar kwalunkwe 
kundizzjoni oħra li tillimita l-aċċess għas-
servizzi u l-applikazzjonijiet u/jew l-użu 
tagħhom, fejn dawn il-kundizzjonijiet 
huma permessi skont il-liġi nazzjonali bi 
qbil mal-liġi tal-Komunità,

— il-livelli ta’ kwalità minimi tas-servizzi 
offruti, inkluż iż-żmien meħtieġ għall-
konnessjoni inizjali u, jekk ikun il-każ, 
parametri oħra ta’ kwalità tas-servizz, kif 
definiti mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali,

(iii) il-livelli ta’ kwalità minimi tas-servizzi 
offruti, inkluż iż-żmien meħtieġ għall-
konnessjoni inizjali u, jekk ikun il-każ, 
parametri oħra ta’ kwalità tas-servizz, kif 
definiti mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali,

— informazzjoni dwar kwalunkwe 
proċedura mwaqqfa mill-impriża biex 
tkejjel u timmaniġġja t-traffiku sabiex jiġi 
evitat li jimtela l-link sal-kapaċità 
massima tiegħu jew iżjed mill-kapaċità 
tiegħu u dwar kif dawk il-proċeduri jista' 
jkollhom impatt fuq il-kwalità tas-servizz,

— it-tipi ta' servizz ta' manutenzjoni offruti
u s-servizzi ta' appoġġ għall-klijenti 
pprovduti, kif ukoll il-metodi ta' kuntatt 
ma' dawn is-servizzi,

(iv) — it-tipi ta' servizzi ta' wara l-bejgħ, 
ta' servizzi ta' manutenzjoni u s-servizzi ta' 
appoġġ għall-klijenti pprovduti, inklużi, 
meta jkun fattibbli, informazzjoni teknika 
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għall-funzjonament tajjeb tat-tagħmir 
terminali magħżul mill-utent finali, il-
kundizzjonijiet u l-imposti għal dawk is-
servizzi, u l-mezzi ta' kuntatt ma' dawk is-
servizzi,

— kwalunkwe restrizzjonijiet imposti mill-
fornitur dwar l-użu ta' tagħmir terminali 
pprovdut;

(v) kull restrizzjoni li jimponi l-provditur 
fuq l-użu tat-tagħmir terminali pprovdut, 
inkluża l-informazzjoni dwar il-ftuħ tat-
tagħmir terminali u kull imposta involuta 
jekk jiġi tterminat il-kuntratt qabel 
jintemm il-perjodu minimu tal-kuntratt;

(c) meta jeżisti obbligu taħt l-Artikolu 25, 
l-għażliet tal-abbonar dwar jekk tiġi 
inkluża jew le d-dejta personali tiegħu jew 
tagħha f’direttorju u d-dejta konċernata;

(c) meta jeżisti obbligu taħt l-Artikolu 25, 
l-għażliet tal-abbonar dwar jekk tiġi 
inkluża jew le d-dejta personali tiegħu jew 
tagħha f’direttorju, u l-kapaċità tagħhom li 
jivverifikaw, jikkoreġu jew jirtiraw dak li 
jkunu daħħlu; 

(d) dettalji tal-prezzijiet u t-tariffi, inkluż 
il-mezzi li bihom tista' tinkiseb 
informazzjoni aġġornata dwar it-tariffi u l-
ħlasijiet tal-manutenzjoni kollha
applikabbli, metodi ta' pagament offruti u 
kwalunkwe differenzi fl-ispejjeż dovuti 
minħabba l-metodu tal-pagament;

(d) dettalji tal-prezzijiet u t-tariffi, inkluż 
it-taxxi u l-imposti addizzjonali li jistgħu 
possibilment jintalbu, il-mezzi li bihom 
tista’ tinkiseb informazzjoni aġġornata 
dwar it-tariffi u l-ħlasijiet tal-manutenzjoni 
kollha applikabbli;

(da) il-metodi tal-ħlas offruti u kull 
differenza fl-ispejjeż minħabba l-metodu 
tal-ħlas magħżul, u l-faċilitajiet 
disponibbli li jissalvagwardjaw it-
trasparenza fil-kontijiet u jissorveljaw il-
livell tal-konsum;

(e) it-tul tal-kuntratt u l-kondizzjonijiet 
għat-tiġdid u t-terminazzjoni tas-servizzi u 
tal-kuntratt, inkluż:

(e) it-tul tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
għat-tiġdid u t-terminazzjoni tas-servizzi u 
tal-kuntratt, inkluż:

— kull użu u tul minimu meħtieġ biex 
wieħed jibbenefika minn termini 
promozzjonali;

(i) kull użu u tul minimu meħtieġ biex 
wieħed jibbenefika minn termini 
promozzjonali,

— kwalunke tariffi relatati mal-portabbiltà
ta' numri u identifikaturi oħra,

(ii) kwalunke imposta relatata mal-bidla 
minn provditur għal ieħor u l-portabbiltà
ta’ numri u identifikaturi oħra, inklużi l-
arranġamenti għal kumpens u rifużjoni 
minħabba dewmien jew abbuż fil-bidla 
minn provditur għal ieħor;

— kwalunke tariffi dovuti mat-
terminazzjoni tal-kuntratt, inkluż 

(iii) kull imposta dovuta mat-terminazzjoni 
bikrija tal-kuntratt, inkluż kull irkupru tal-



PE522.939v02-00 56/89 AD\1016355MT.doc

MT

kwalunkwe rkupru ta' spiża fir-rigward ta' 
tagħmir terminali;

ispejjeż fir-rigward tat-tagħmir terminali, 
abbażi tal-metodi tas-soltu għad-
deprezzament u vantaġġi promozzjonali 
oħra fuq bażi pro rata tempore,

(f) kwalunkwe kumpens u l-arranġamenti 
għal rifużjoni li japplikaw jekk il-livelli tal-
kwalità tas-servizzi b'kuntratt ma 
jintlaħqux;

(f) kwalunkwe kumpens u l-arranġamenti 
għal rifużjoni, inkluż, fejn japplika, 
referenza espliċita għad-drittijiet statutorji 
tal-konsumatur, li japplikaw jekk il-livelli 
tal-kwalità tas-servizzi b’kuntratt ma 
jintlaħqux; 

(g) il-mezz ta' kif jinbdew proċeduri għar-
riżoluzzjoni ta' disputi skond l-Artikolu 34;

(g) il-mezz ta’ kif jinbdew proċeduri għar-
riżoluzzjoni ta’ disputi, inklużi disputi 
transfruntieri skont l-Artikolu 34;

(ga) dettalji dwar kif utenti finali 
b’diżabbiltà jistgħu jiksbu informazzjoni 
dwar prodotti u servizzi maħsuba 
għalihom;

(h) it-tip ta' azzjoni li jista' jieħu l-provditur 
b'reazzjoni għal inċidenti ta' sigurtà jew 
integrità jew theddid u vulnerabbiltajiet.

(h) it-tip ta' azzjoni li jista' jieħu l-provditur 
b'reazzjoni għal inċidenti ta' sigurtà jew
integrità jew theddid u vulnerabbiltajiet.

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu wkoll li l-
kuntratt jinkludi kwalunkwe informazzjoni 
li tista’ tiġi provduta mill-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti għal dan l-iskop dwar l-
użu ta’ netwerks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi biex jidħlu 
f’attivitajiet illegali jew biex ixerrdu 
kontenut dannuż, u dwar il-mezzi ta’ 
protezzjoni kontra riskji għas-sigurtà 
personali, il-privatezza u dejta personali, 
imsemmija fl-Artikolu 21(4) u rilevanti 
għas-servizz ipprovdut.

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu wkoll li l-
kuntratt jinkludi kwalunkwe informazzjoni 
li tista’ tiġi provduta mill-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti għal dan l-iskop dwar l-
użu ta’ netwerks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi biex jidħlu 
f’attivitajiet illegali jew biex ixerrdu 
kontenut dannuż, u dwar il-mezzi ta’ 
protezzjoni kontra riskji għas-sigurtà 
personali, il-privatezza u dejta personali, 
imsemmija fl-Artikolu 21(4) u rilevanti 
għas-servizz ipprovdut.

Emenda 57
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1e (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1e) Fl-Artikolu 20, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:

‘1a. Minbarra l-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1, jekk il-kuntratt jinkludi l-
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provdiment ta' servizzi tal-aċċess għall-
internet, dak il-kuntratt għandu jinkludi 
wkoll l-informazzjoni li ġejja:

(a) dettalji tal-pjanijiet tal-ipprezzar tal-
unità tad-dejta, pjanijiet tal-ipprezzar tad-
dejta bl-ingrossa u kwalunkwe limitu 
applikabbli relatat mal-pjan ta’ tariffa jew 
pjanijiet ta’ tariffa speċifiċi li għalihom 
japplika l-kuntratt. Għal volumi tad-dejta 
’l fuq mil-limiti minimi, l-ipprezzar bl-
unità jew bl-ingrossa fuq bażi ad hoc jew 
dejjiema u kwalunkwe limitazzjoni ta’ 
veloċità tad-dejta li tista’ tiġi applikata 
għall-pjan ta’ tariffa jew pjanijijiet ta’ 
tariffa speċifiċi li għalihom japplika l-
kuntratt;

(b) kif l-utenti finali jistgħu jissorveljaw 
il-livell attwali tal-konsum tagħhom, u 
jekk u kif jista’ jkun stabbilit kwalunkwe 
limitu volontarju;

(c) għal links tad-dejta fissi, il-veloċità 
tad-download u l-upload normalment 
disponibbli u minima fil-post ewlieni tal-
utent finali;

(d) għal links tad-dejta mobbli, il-veloċità 
tad-download u tal-upload stmata meta l-
konnessjoni tkun permezz tan-netwerk bla 
wajers fl-Istat Membru ta’ residenza tal-
utent finali;

(e) parametri oħrajn ta' kwalità tas-
servizzi, kif stipulati skont l-Artikolu 24(2) 
tar-Regolament (UE) .../...*;

(f) informazzjoni dwar kwalunkwe 
proċedura stabbilita mill-provditur biex 
jitkejjel u jiġi ġestit it-traffiku inkluż 
indikazzjoni tal-metodi tal-ispezzjoni tal-
komunikazzjoni sottostanti użati għal 
miżuri ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku 
u informazzjoni dwar kif dawk il-
proċeduri jista’ jkollhom impatt fuq il-
kwalità tas-servizz, il-privatezza tal-utenti 
finali u l-protezzjoni tad-dejta personali; 
kif ukoll

(g) spjegazzjoni ċara u komprensiva dwar 
kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-
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veloċità u parametri oħra tal-kwalità tas-
servizzi, jistgħu, fil-prattika, ikollhom 
impatt fuq is-servizzi tal-aċċess għall-
internet, b'mod partikulari l-użu tal-
kontenut, tal-applikazzjonijiet u tas-
servizzi.

__________________

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru 
ta' dan ir-Regolament.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1f (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(1f) L-Artikolu 20(2) jitħassar

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-abbonati jkollhom id-dritt li jirtiraw il-
kuntratti tagħhom mingħajr penali ma' 
avviż ta' modifiki għad-detriment tal-
abbonat fil-kondizzjonijiet kuntrattwali 
proposti mill-impriżi li jipprovdu netwerks 
u/jew is-servizzi ta' komunikazzjoni 
elettronika. L-abbonati għandhom 
jingħataw avviż adegwat, mhux anqas 
minn xahar, bil-quddiem ta' 
modifikazzjonijiet bħal dawk u għandhom 
ikunu nfurmati fl-istess waqt bid-dritt 
tagħhom li jirtiraw, mingħajr penalità 
mill-kuntratti tagħhom, jekk ma 
jeċċettawx il-kondizzjonijiet il-ġodda. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
jistgħu jispeċifikaw tali notifiki.

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi Artikolu 20a ġdid dwar it-tul u t-terminazzjoni ta’ kuntratt. Din id-
dispożizzjoni hija inkluża hemm.
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Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1g (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 2a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

(1g) Fl-Artikolu 20, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:

‘2a. L-Istati Membri jistgħu jżommu jew 
jintroduċu rekwiżiti addizzjonali ta’ 
informazzjoni kuntrattwali għal kuntratti 
li għalihom japplika dan l-Artikolu.’;

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1i (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1h) Fl-Artikolu 20, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:

‘2b. Il-BEREC għandu joħroġ linji gwida 
għall-istabbilment ta’ mudelli 
kuntrattwali standard li jkun fihom l-
informazzjoni meħtieġa skont il-
paragrafi 1 u 1a ta’ dan l-Artikolu.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistgħu jispeċifikaw rekwiżiti addizzjonali 
dwar il-kontenut, is-sura u l-manjiera tal-
informazzjoni kuntrattwali li trid tiġi 
ppubblikata, inkluż, b'mod partikulari, 
veloċitajiet stmati tal-kunsina tad-dejta, 
filwaqt li jitqiesu bl-akbar reqqa l-linji 
gwida tal-BEREC għall-metodi biex 
jitkejlu l-veloċità u għall-kontenut, sura u 
manjiera tal-informazzjoni għall-
ppubblikazzjoni, kif stipulat fl-
Artikolu 21(3a).';
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1i (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1i) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

‘Artikolu 20a

Tul u terminazzjoni tal-kuntratt

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tul massimu tal-kuntratti konklużi bejn 
il-konsumaturi u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
huwa 24 xahar. Il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom joffru lill-utenti finali l-
possibbiltà ta’ kuntratti ta’ 12-il xahar.

2. Il-konsumatur għandu jkollu d-dritt li 
jirtira l-kuntratt mill-bogħod jew lil hinn 
mill-post tan-negozju fi żmien 14-il 
ġurnata wara l-konklużjoni tiegħu skont 
id-Direttiva 2011/83/UE.

3. Meta kuntratt jew liġi nazzjonali 
jipprovdu li perjodi tal-kuntratt b’terminu 
fiss (kuntrarju għal terminu minimu) jiġu 
estiżi awtomatikament, il-provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandu jinforma b'dan lill-konsumatur fi 
żmien dovut sabiex il-konsumatur ikollu 
mill-inqas xahar żmien biex jopponi din l-
estensjoni awtomatika. Jekk il-
konsumatur ma jopponix din l-estensjoni 
awtomatika, il-kuntratt għandu jitqies 
bħala kuntratt permanenti li l-utent finali 
jista’ jtemm kull meta jrid b’perjodu ta’ 
avviż ta’ xahar u bla ma jġarrab ebda 
spejjeż ħlief il-prezz tas-servizz provdut 
matul il-perjodu ta’ avviż.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-konsumaturi jkollhom id-dritt itemmu l-
kuntratt tagħhom bla ma jġarrbu ebda 
spejjeż meta jirċievu l-avviż ta' tibdil fil-
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kundizzjonijiet kuntrattwali li jipproponi 
l-provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku sakemm il-modifiki proposti 
ma jkunux esklussivament għall-
benefiċċju tal-utenti finali. Il-provdituri 
għandhom jagħtu lill-utenti finali perjodu 
ta’ avviż adegwat, mhux iqsar minn 
xahar, ta' dan it-tibdil, u fl-istess waqt 
għandhom jgħarrfuhom bid-dritt 
tagħhom li jtemmu l-kuntratt bla ma 
jġarrbu spejjeż jekk ma jaċċettawx il-
kundizzjonijiet kuntrattwali l-ġodda. Il-
paragrafu 2 għandu japplika mutatis 
mutandis.

5. Kull diskrepanza sinifikanti li tkun 
kontinwa jew li sseħħ regolarment, bejn 
il-prestazzjoni proprja fejn jidħlu l-
veloċità u parametri oħra tal-kwalità tas-
servizz, u l-prestazzjoni indikata mill-
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku skont l-Artikolu 20, għandha 
titqies bħala nuqqas ta’ konformità tal-
prestazzjoni għall-finijiet biex jiġu 
determinati r-rimedji disponibbli għall-
konsumatur skont il-liġi nazzjonali.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
abbonament għal servizzi addizzjonali li 
jipprovdi l-istess provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
m'għandux jerġa’ jibda mill-ġdid il-
perjodu tal-kuntratt inizjali, sakemm is-
servizzi addizzjonali ma jkunux offruti bi 
prezz promozzjonali speċjali li jkun 
disponibbli biss bil-kundizzjoni li l-
perjodu kuntrattwali eżistenti jerġa' 
jinbeda. 

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku japplikaw 
kundizzjonijiet u proċeduri għat-
terminazzjoni tal-kuntratt li ma joħolqux
ostakli jew diżinċentivi milli wieħed jibdel 
il-provditur tas-servizz jew ma jeżerċitaw 
l-ebda deterrent għal bidla bħal din.

8. Jekk pakkett ta' servizzi offrut lill-
konsumaturi ikun fih mill-inqas 
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konnessjoni ma' netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika jew servizz 
wieħed tal-komunikazzjoni elettronika, id-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw għall-elementi 
kollha tal-pakkett.

9. L-Istati Membri jistgħu jżommu jew 
jintroduċu rekwiżiti addizzjonali biex 
jiżguraw livell ogħla ta' protezzjoni tal-
konsumatur fir-rigward ta' kuntratti li 
għalihom japplika dan l-Artikolu.’;

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1j (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21

Test fis-seħħ Emenda

(1j) L-Artikolu 21 jinbidel b'dan li ġej:

“L-Artikolu 21 “L-Artikolu 21

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu 
netwerks ta’ komunikazzjoni elettronika 
pubbliku u/jew servizzi ta’ komunikazzjoni 
elettronika li tkun disponibbli għall-
pubbliku biex jippubblikaw informazzjoni 
trasparenti, komparabbli, adegwata u 
aġġornata dwar il-prezzijiet u t-tariffi 
applikabbli, kwalunkwe ħlasijiet minħabba 
t-terminazzjoni ta' kuntratt u dwar termini 
u kondizzjonijiet standard fir-rigward ta’ 
aċċess u l-użu tas-servizzi tagħhom 
ipprovduti minnhom lill-utenti aħħara u 
lill-konsumaturi f’konformità mal-Anness 
II. Din l-informazzjoni għandha tkun 
ippubblikata f’forma ċara, komprensiva u li 
tkun faċilment aċċessibbli. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jistgħu jispeċifikaw 
ir-rekwiżiti addizzjonali dwar il-forma li 
fija din l-informazzjoni għandha tiġi 
ppubblikata.

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu 
netwerks ta’ komunikazzjoni elettronika 
pubbliku u/jew servizzi ta’ komunikazzjoni 
elettronika li tkun disponibbli għall-
pubbliku biex jippubblikaw informazzjoni 
trasparenti, komparabbli, adegwata u 
aġġornata dwar il-prezzijiet u t-tariffi 
applikabbli, kwalunkwe ħlasijiet minħabba 
t-terminazzjoni bikrija ta' kuntratt u dwar 
termini u kondizzjonijiet standard fir-
rigward ta’ aċċess u l-użu tas-servizzi 
tagħhom ipprovduti minnhom lill-utenti 
aħħara f’konformità mal-Anness II. Din l-
informazzjoni għandha tkun ippubblikata 
f’forma ċara, komprensiva u li tkun 
faċilment aċċessibbli u tkun aġġornata 
regolarment. Kull differenzazzjoni fil-
kundizzjonijiet applikati għall-
konsumaturi u utenti finali oħra li jitolbu 
hekk għandha tkun espliċita. L-
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awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti addizzjonali dwar 
il-forma li fija din l-informazzjoni għandha 
tiġi ppubblikata, li b’mod partikolari tista’ 
tinkludi l-introduzzjoni tar-rekwiżiti tal-
lingwa sabiex ikun żgurat li tali 
informazzjoni tinftiehem faċilment mill-
konsumaturi u minn utenti finali oħrajn li 
jitolbu dan. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jkunu obbligati fuq talba jipprovdu l-
informazzjoni, lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali rilevanti, qabel ma tiġi 
ppubblikata.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jinkoraġġixxu l-forniment ta' 
informazzjoni komparabbli biex l-utenti 
aħħarin u l-konsumaturi jkunu jistgħu 
jagħmlu evalwazzjoni indipendenti tal-
ispiża fuq pakketti ta' użu alternattivi, per 
eżempju permezz ta' linji gwida interattivi 
jew tekniki simili. Meta dawn il-faċilitajiet 
ma jkunux disponibbli fis-suq mingħajr 
ħlas jew bi prezz raġonevoli, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
kapaċi jagħmlu tali linji gwida u tekniki 
disponibbli huma stess jew billi jinkarigaw 
partijiet terzi. Partijiet terzi għandu 
jkollhom id-dritt li jużaw mingħajr ħlas l-
informazzjoni pubblikata mill-impriżi li 
jipprovdu netwerks u/jew servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli 
għall-pubbliku, għall-finijiet li jbiegħu jew 
jagħmlu disponibbli tali linji gwida 
interattivi jew tekniki simili.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-konsumaturi u 
utenti aħħarin oħrajn li hekk jitolbu, 
ikollhom aċċess għal għodod indipendenti 
tal-evalwazzjoni li jippermettulhom 
iqabblu l-prestazzjoni tal-aċċess u s-
servizzi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika u l-kost tax-xejriet tal-użu 
alternattivi. Meta dawn il-faċilitajiet ma 
jkunux disponibbli fis-suq mingħajr ħlas 
jew bi prezz raġonevoli, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jkunu kapaċi jagħmlu 
tali linji gwida u tekniki disponibbli huma 
stess jew billi jinkarigaw partijiet terzi. Il-
partijiet terzi għandu jkollhom id-dritt li 
jużaw mingħajr ħlas l-informazzjoni 
pubblikata mill-impriżi li jipprovdu 
netwerks u/jew servizzi ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli 
għall-pubbliku, għall-finijiet li jbiegħu jew 
jagħmlu disponibbli tali għodod 
indipendenti ta' evalwazzjoni.

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, taħt 
il-gwida tal-BEREC u wara 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
rilevanti, jistabbilixxu skema volontarja 
ta’ ċertifikazzjoni għal siti ta’ tqabbil, 
gwidi jew għodod simili interattivi, 
ibbażata fuq rekwiżiti oġġettivi, 
trasparenti u proporzjonati, inkluż, b’mod 
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partikolari, indipendenza minn 
kwalunkwe provditur tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu 
netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
u/jew servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku biex 
inter alia:

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu 
netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
u/jew servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku biex 
inter alia:

(a) jipprovdu informazzjoni applikabbli 
dwar it-tariffi lil abbonati rigward 
kwalunkwe numru jew servizz suġġett għal 
kondizzjonijiet ta’ prezzar partikolari; fir-
rigward ta’ kategoriji individwali ta’ 
servizzi li awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jeħtieġu li tali 
informazzjoni tiġi provduta immedjatament 
qabel ma tiġi konnessa s-sejħa;

(a) jipprovdu lill-utenti finali 
informazzjoni applikabbli dwar it-tariffi 
rigward kwalunkwe numru jew servizz 
suġġett għal kondizzjonijiet ta’ prezzar 
partikolari; fir-rigward ta’ kategoriji 
individwali ta’ servizzi li awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jistgħu jeħtieġu li tali 
informazzjoni tiġi provduta immedjatament 
qabel ma tiġi konnessa s-sejħa;

(b) jgħarrfu lill-abbonati dwar kwalunkwe 
bidla fl-aċċess għal servizzi ta' emerġenza 
jew informazzjoni dwar il-post minn fejn 
toriġina t-telefonata fis-servizz li jkunu 
abbonaw għalih;

(b) jipprovdu lill-utenti finali 
informazzjoni dwar l-aċċess għal servizzi 
ta’ emerġenza u informazzjoni dwar il-
post minn fejn toriġina t-telefonata għas-
servizz kollha rilevanti offruti, u kull 
limitazzjoni fil-provdiment tas-servizzi ta’ 
emerġenza skont l-Artikolu 26, u biex 
jiżguraw li kull bidla tiġi nnotifikata 
mingħajr dewmien;

(c) jinformaw lill-abbonati dwar 
kwalunkwe bidla fil-kundizzjonijiet li 
jillimitaw l-aċċess għas-servizzi u l-
applikazzjonijiet u/jew l-użu tagħhom, 
fejn dawn il-kundizzjonijiet huma 
permessi skont il-liġi nazzjonali skont il-
liġi tal-Komunità;

(d) jipprovdu informazzjoni dwar 
kwalunkwe proċedura mwaqqfa mill-
fornitur biex tkejjel u timmaniġġja t-
traffiku sabiex jiġi evitat milli jimtela l-
link sal-kapaċità massima tiegħu jew iżjed 
mill-kapaċità tiegħu u dwar kif dawk il-
proċeduri jista' jkollhom impatt fuq il-
kwalità tas-servizz;

(da) jipprovdu informazzjoni dwar is-
servizzi tal-aċċess għall-internet, meta 
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offruti, li tispeċifika dan li ġej:

(i) għal links tad-dejta fissi, il-veloċità tad-
download u l-upload normalment 
disponibbli u minima fl-Istat Membru ta' 
residenza tal-utent finali; għal links tad-
dejta mobbli, il-veloċità tad-download u 
tal-upload stmata meta l-konnessjoni tkun 
permezz tan-netwerk bla wajers fl-Istat 
Membru ta’ residenza tal-utent finali;

(ii) dettalji tal-pjanijiet ta’ prezzar tal-
unità tad-dejta, pjanijiet ta’ prezzar tad-
dejta bl-ingrossa u kwalunkwe limiti 
applikabbli. Għal volumi tad-dejta ’l fuq 
mil-limiti: l-ipprezzar bl-unità jew bl-
ingrossa fuq bażi ad hoc jew bażi dejjiema 
u kwalunkwe limitazzjoni ta’ veloċità tad-
dejta li tista’ tiġi applikata;

(iii) kif l-utenti finali jistgħu jissorveljaw 
il-livell attwali tal-konsum tagħhom, u 
jekk u kif tista’ tkun stabbilita kwalunkwe 
limitazzjoni volontarja;

(iv) spjegazzjoni ċara u komprensiva dwar 
kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-
veloċità u parametri oħra tal-kwalità tas-
servizzi, jistgħu, fil-prattika, ikollhom 
impatt fuq l-użu tas-servizzi tal-aċċess 
għall-internet, b'mod partikulari l-użu tal-
kontenut, tal-applikazzjonijiet u tas-
servizzi;

(v) informazzjoni dwar kwalunkwe 
proċedura stabbilita mill-fornitur biex 
ikejjel u jimmaniġġja t-traffiku, kif definit 
fl-Artikolu 23(5) tar-Regolament (UE) 
.../...*, inkluża indikazzjoni tal-metodi 
sottostanti tal-ispezzjoni tal-
komunikazzjoni użati għal miżuri ta’ 
ġestjoni raġonevoli tat-traffiku u dwar kif 
dawk il-proċeduri jista’ jkollhom impatt 
fuq il-kwalità tas-servizz, il-privatezza tal-
utenti finali u l-protezzjoni tad-dejta 
personali;

(e) jinformaw lill-abbonati bid-dritt 
tagħhom li jiddeterminaw jekk jinkludux 
jew le data personali tagħhom f'direttorju u 
t-tipi ta' data konċernata f'konformità mal-

(e) jinformaw lill-konsumaturi, u lill-
utenti finali, fejn applikabbli, bid-dritt 
tagħhom li jiddeterminaw jekk jinkludux 
jew le dejta personali tagħhom f'direttorju 
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Artikolu 12 tad-Direttiva 2002/58/KE 
(Direttiva dwar il-privatezza u l-
komunikazzjonijiet elettroniċi); kif ukoll

u t-tipi ta’ dejta konċernata f’konformità 
mal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2002/58/KE; 
kif ukoll

(f) jinfurmaw regolarment l-abbonati
b'diżabbiltà bid-dettalji tal-prodotti u 
sevizzi maħsuba għalihom.

(f) jinfurmaw regolarment lill-
konsumaturi, u lil utenti finali oħrajn,
b’diżabbiltà, meta applikabbli, bid-dettalji 
tal-prodotti u servizzi maħsuba għalihom u 
bil-miżuri meħuda biex ikun żgurat aċċess 
indaqs;

Jekk jitqies xieraq, awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jippromwovu miżuri 
awtoregolatorji jew koregolatorji qabel ma 
jiġi impost kwalunkwe obbligu.

Jekk jitqies xieraq, awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jippromwovu miżuri 
awtoregolatorji jew koregolatorji qabel ma 
jiġi impost kwalunkwe obbligu. L-Istati 
Membri jistgħu jispeċifikaw rekwiżiti 
ulterjuri dwar il-kontenut, is-sura u l-
manjiera tal-informazzjoni għall-
pubblikazzjoni, filwaqt li jqisu bir-reqqa l-
linji gwida tal-BEREC imsemmija fil-
paragrafu 3a ta’ dan l-Artkolu.

3a. Sa ... *, il-BEREC, wara 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandu jistabbilixxi linji 
gwida ġenerali għall-metodi tal-kejl tal-
veloċità, il-kwalità tal-parametri tas-
servizz li għandhom jiġu mkejla (fost l-
oħrajn veloċitajiet attwali meta mqabbla 
ma’ dawk riklamati; l-kwalità kif 
perċepita mill-utenti), u l-metodi għall-
kejl tagħhom maż-żmien, kif ukoll il-
kontenut, il-forma u l-manjiera kif l-
informazzjoni għandha tiġi ppubblikata, 
inklużi mekkaniżmi possibbli ta’ 
ċertifikazzjoni tal-kwalità, sabiex jiġi 
żgurat li l-utenti finali, inkluzi l-utenti 
finali b’diżabbiltà, ikollhom aċċess għal 
informazjoni komprensiva, komparabbli, 
affidabbli u faċli għall-utent. Fejn ikun il-
każ, il-parametri, id-definizzjonijiet u l-
metodi tal-kejl mogħtija fl-Anness III 
jistgħu jintużaw.

4. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li 
impriżi msemmijin fil-paragrafu 3 
jiddistribwixxu informazzjoni ta' interess 
pubbliku lill-abbonati eżistenti u ġodda
fejn adatt, permezz tal-istess mezzi li 

4. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li 
impriżi msemmijin fil-paragrafu 3 
jiddistribwixxu informazzjoni ta' interess 
pubbliku lill-utenti finali, fejn adatt, 
permezz tal-istess mezzi li normalment 
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normalment jintużaw minnhom għall-
komunikazzjonijiet tagħhom mal-abbonati. 
F'dak il-każ tali informazzjoni għandha tiġi 
prodotta mill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti 
f'format standardizzat u għandha, inter 
alia, tkopri s-suġġetti li ġejjin:

jintużaw minnhom għall-
komunikazzjonijiet tagħhom mal-utenti 
finali. F'dan il-każ, dik l-informazzjoni 
għandhom jipprovduha l-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku
f'format standardizzat u tista', fost l-oħrajn, 
tkopri s-suġġetti li ġejjin:

(a) l-użu l-aktar komuni ta' servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika biex jidħlu 
f'attivitajiet illegali jew biex ixerdu 
kontenut dannuż, b'mod partikolari fejn 
huwa jista' jippreġudika r-rispett għad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, inkluż 
ksur ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet 
relatati, u l-konsegwenzi legali tagħhom; 
kif ukoll

(a) l-aktar użu komuni tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika biex wieħed 
jidħol f'attivitajiet illegali jew ixerred 
kontenut dannuż, b'mod partikolari fejn 
dan jista' jippreġudika r-rispett għad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, inkluż 
ksur tad-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta, 
id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, u l-
konsegwenzi legali tagħhom; kif ukoll

(b) il-mezzi ta' protezzjoni kontra riskji 
għas-sigurtà personali, il-privatezza u d-
data personali fl-użu ta' servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika.

(b) il-mezzi ta' protezzjoni kontra riskji 
għas-sigurtà personali, il-privatezza u d-
data personali fl-użu ta' servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika.

_________________
* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru ta' 
dan ir-Regolament.
** ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.'

Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1k (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1k) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

‘Artikolu 21a

Kontroll tal-konsum

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-provdituri tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi joffru lill-konsumaturi u lill-
utenti finali l-faċilità li jissorveljaw u 
jikkontrollaw l-użu tagħhom tas-servizzi 
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tal-komunikazzjoni elettronika li jitħallsu 
abbażi tal-konsum bil-ħin jew bil-volum. 
Din il-faċilità għandha tinkludi:

(a) għas-servizzi imħallsa minn qabel u 
dawk li jitħallsu wara, l-aċċess għal 
informazzjoni fil-pront u bla ħlas dwar il-
konsum tas-servizz;

(b) għal servizzi li jitħallsu wara li 
jingħataw, l-abbiltà li jiġi ffissat bla ħlas 
limitu finanzjarju predeterminat fuq l-użu 
tagħhom, li jitolbu notifika meta jintlaħaq 
proporzjon predeterminat tal-limitu u 
meta jintlaħaq il-limitu nnifsu, il-
proċedura li għandha tiġi segwita biex 
ikomplu l-użu jekk jinqabeż il-limitu, u l-
pjanijiet tal-ipprezzar applikabbli;

(c) kontijiet dettaljati fuq format li jservi 
fit-tul.

2. Il-BEREC għandu jadotta linji gwida 
għall-implimentazzjoni tal-paragrafu 1.

Wara li jkunu laħqu l-limitu finanzjarju, 
l-utenti finali għandhom ikunu jistgħu 
jibqgħu jirċievu telefonati u messaġġi 
SMS u jaċċessaw in-numri tat-telefown 
bla ħlas u s-servizzi ta' emerġenza billi 
jċemplu n-numru ta' emerġenza Ewropew 
"112" bla ħlas sa tmiem il-perjodu tal-
ħlas miftiehem.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikoli 20, 21, 22 u 30 għandhom 
jitħassru.

(2) L-Artikolu 22 huwa mħassar.

Ġustifikazzjoni

It-tħassir huwa neċessarju biex jinżammu / jiġu emendati l-artikoli konċernati.



AD\1016355MT.doc 69/89 PE522.939v02-00

MT

Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Direttiva 2002/22KE
Artikolu 26

Test fis-seħħ Emenda

(2a) L-Artikolu 26 jinbidel b'dan li ġej:

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
l-utenti aħħarin kollha tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 2, inklużi l-utenti 
ta’ telefons pubbliċi bi ħlas, ikunu jistgħu 
jċemplu lis-servizzi ta’ emerġenza 
mingħajr ħlas , billi jużaw in-numru uniku 
Ewropew ta’ sejħiet ta’ emerġenza, in-
numru "112" u numri nazzjonali ta' sejħiet 
ta' emerġenza speċifikati mill-Istati 
Membri.

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
l-utenti aħħarin kollha tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 2, inklużi l-utenti 
ta’ telefons pubbliċi bi ħlas, ikunu jistgħu 
jċemplu lis-servizzi ta’ emerġenza 
mingħajr ħlas , billi jużaw in-numru uniku 
Ewropew ta’ sejħiet ta’ emerġenza, in-
numru "112" u numri nazzjonali ta' sejħiet 
ta' emerġenza speċifikati mill-Istati 
Membri.

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-utenti kollha tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika privati jkunu 
jistgħu jċemplu lis-servizzi tal-emerġenza, 
jew, fejn ikun il-każ, lis-servizzi ta' 
emerġenza interni, mingħajr ħlas, billi 
jużaw in-numru uniku Ewropew għall-
emerġenza, "112" kif ukoll bi kwalunkwe 
numru nazzjonali ieħor ta' sejħiet ta' 
emerġenza speċifikati mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri, f’konsultazzjoni mal-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, servizzi 
tal-emerġenza u fornituri, għandhom 
jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu lill-utenti 
aħħarin b’servizz ta’ komunikazzjoni 
elettronika għal sejħiet ta’ oriġini 
nazzjonali lil numru jew numri fi pjan ta’ 
numerazzjoni telefonika nazzjonali, 
jipprovdu aċċess għal servizzi ta’ 
emerġenza.

2. L-Istati Membri, f’konsultazzjoni mal-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, servizzi 
tal-emerġenza u fornituri, għandhom 
jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu lill-utenti 
aħħarin b’servizz ta’ komunikazzjoni 
elettronika għal sejħiet ta’ oriġini 
nazzjonali lil numru jew numri fi pjan ta’ 
numerazzjoni telefonika nazzjonali, 
jipprovdu aċċess għal servizzi ta’ 
emerġenza. 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sejħiet fuq in-numru uniku Ewropew ta’ 
emerġenza “112” għandhom jitwieġbu 
b’mod xieraq u ttrattati bil-mod l-aktar 
adattat għall-organizzazzjoni nazzjonali 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sejħiet fuq in-numru uniku Ewropew ta’ 
emerġenza “112” għandhom jitwieġbu 
b’mod xieraq u ttrattati bil-mod l-aktar 
adattat għall-organizzazzjoni nazzjonali 
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tas-sistemi ta’ emerġenza. Dawn is-sejħiet 
għandhom jitwieġbu u jiġu ttrattati malajr 
u effiċjentement almenu daqs li kieku 
kienu sejħiet fuq in-numru jew numri 
nazzjonali ta’ emerġenza, fejn dawn ikunu 
għadhom jintużaw.

tas-sistemi ta’ emerġenza. Dawn is-sejħiet 
għandhom jitwieġbu u jiġu ttrattati malajr 
u effiċjentement almenu daqs li kieku 
kienu sejħiet fuq in-numru jew numri 
nazzjonali ta’ emerġenza, fejn dawn ikunu 
għadhom jintużaw. 

Il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti rilevanti, għandha 
tadotta rakkomandazzjoni dwar l-
indikaturi ta’ prestazzjoni għall-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar l-effettività tal-
implimentazzjoni tan-numru Ewropew ta’ 
emerġenza "112" u dwar il-funzjonament 
tal-indikaturi tal-prestazzjoni sal-
31 ta' Diċembru 2015 u, wara dik id-data, 
kull sentejn.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
aċċess għall-utenti aħħarin b’diżabbiltà 
għal servizzi ta’ emerġenza jkun daqs dak 
li minnu jgawdu utenti aħħarin oħrajn. 
Miżuri meħuda biex jiġi żgurat li l-utenti 
b’diżabbiltà jkun jista’ jkollhom aċċess 
għal servizzi ta’ emerġenza huma u 
jivvjaġġaw fi Stati Membri oħra, 
għandhom ikunu possibbli bbażati fuq 
standards jew speċifikazzjonijiet Ewropej 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 17 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Qafas), u m’għandhomx jipprevjenu lill-
Istati Membri milli jadottaw rekwiżiti 
addizzjonali biex isegwu l-għanijet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
aċċess għall-utenti aħħarin b’diżabbiltà 
għal servizzi ta’ emerġenza jkun daqs dak 
li minnu jgawdu utenti aħħarin oħrajn. 
Miżuri meħuda biex jiġi żgurat li l-utenti 
b’diżabbiltà jkun jista’ jkollhom aċċess 
għal servizzi ta’ emerġenza huma u 
jivvjaġġaw fi Stati Membri oħra, 
għandhom ikunu possibbli bbażati fuq 
standards jew speċifikazzjonijiet Ewropej 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 17 
tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Qafas), u m’għandhomx jipprevjenu lill-
Istati Membri milli jadottaw rekwiżiti
addizzjonali biex isegwu l-għanijet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi konċernati jagħmlu l-informazzjoni 
dwar il-post minn fejn issir is-sejħa 
disponibbli mingħajr ħlas lill-awtorità li 
titratta sejħiet ta’ emerġenza malli s-sejħa 
tidħol għand l-awtorità. Dan għandu 
japplika għas-sejħiet kollha għan-numru 
uniku Ewropew ta' sejħiet ta' emerġenza 
"112". L-Istati Membri jistgħu jestendu 
dawn l-obbligi biex ikopru sejħiet għal 
numri nazzjonali ta’ emerġenza. L-
awtoritajiet regolatorji kompetenti 
għandhom jistabbilixxu kriterji għall-

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi konċernati jagħmlu l-informazzjoni 
dwar il-post minn fejn issir is-sejħa 
disponibbli mingħajr ħlas lill-awtorità li 
titratta sejħiet ta’ emerġenza malli s-sejħa 
tidħol għand l-awtorità. Dan għandu 
japplika għas-sejħiet kollha għan-numru 
uniku Ewropew ta' sejħiet ta' emerġenza 
"112". L-Istati Membri jistgħu jestendu 
dawn l-obbligi biex ikopru sejħiet għal 
numri nazzjonali ta’ emerġenza.  Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-
awtoritajiet regolatorji kompetenti 
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preċiżjoni u l-affidabilità tal-informazzjoni 
pprovduta dwar il-post tal-oriġini tas-sejħa.

għandhom jistabbilixxu kriterji għall-
preċiżjoni u l-affidabilità tal-informazzjoni 
pprovduta dwar il-post tal-oriġini tas-sejħa 
skont il-paragrafu 7 u filwaqt li tqis 
sewwa l-linji gwida tal-BEREC.

Sa (6 xhur wara d-DATA TAL-
ISKADENZA TAL-APPLIKAZZJONI) il-
BEREC għandu, wara konsultazzjoni 
mal-partijiet interessati rilevanti u 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, jistabbilixxu linji gwida 
għall-kriterji għall-preċiżjoni u l-
affidabilità tal-informazzjoni dwar il-post 
tal-oriġini tas-sejħa pprovduta lis-servizzi 
tal-emerġenza. Dawk il-linji gwida 
għandhom iqisu l-fattibilità li jintuża 
terminal mobbli mgħammar b'tagħmir 
GNSS ta' terminali mobbli sabiex jitjiebu 
l-preċiżjoni u l-affidabilità tal-
informazzjoni dwar il-post minn fejn issir 
is-sejħa lejn il-"112".

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-
ċittadini jkunu informati adegwatament 
dwar l-eżistenza u l-użu tan-numru uniku 
Ewropew għas-sejħiet ta’ emerġenza 
"112", b’mod partikolari permezz ta’ 
inizjattivi li jimmiraw speċifikament lil 
persuni li jivvjaġġaw bejn l-Istati Membri.

6. L-Istati Membri u l-Kummissjoni
għandhom jiżguraw li ċ-ċittadini jkunu 
informati adegwatament dwar l-eżistenza u 
l-użu tan-numru uniku Ewropew għas-
sejħiet ta’ emerġenza “112”, b’mod 
partikolari permezz ta’ inizjattivi li 
jimmiraw speċifikament lil persuni li 
jivvjaġġaw bejn l-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġja u 
tikkumplimenta l-azzjoni tal-Istati 
Membri.

7. Sabiex ikun żgurat l-aċċess effettiv għas-
servizzi ta’ “112” fl-Istati Membri, il-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-
BEREC, tista’ tadotta miżuri 
implimentattivi tekniċi. Madankollu, dawn 
il-miżuri implimentattivi tekniċi għandhom 
jiġu adottati bla ħsara għall-
organizzazzjoni tas-servizzi ta’ emerġenza, 
li għandhom jibqgħu fil-kompetenza 
esklussiva tal-Istati Membri, u m’għandu 
jkollhom l-ebda impatt fuqhom.”

7. Sabiex ikun żgurat l-aċċess effettiv għas-
servizzi ta’ “112” fl-Istati Membri, il-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-
BEREC, għandu jkollha s-setgħa tadotta 
atti ddelegati skont l-Artikolu 37a li 
jikkonċerna kriterji tal-post minn fejn 
issir is-sejħa u indikaturi tal-prestazzjoni 
dwar l-aċċess għall-"112".. Madankollu, 
dawn il-miżuri għandhom jiġu adottati bla 
ħsara għall-organizzazzjoni tas-servizzi ta’ 
emerġenza, li għandhom jibqgħu fil-
kompetenza esklussiva tal-Istati Membri, u 
m’għandu jkollhom l-ebda impatt fuqhom.

7a. Il-Kummissjoni għandha żżomm bażi 
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tad-dejta tan-numri E.164 tas-servizzi ta’ 
emerġenza Ewropej, sabiex tiżgura li 
dawn ikunu kapaċi jagħmlu kuntatt minn 
Stat Membru għal ieħor.

Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b)Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

'Artikolu 26a

Sistema tal-komunikazzjoni “112” 
invertita tal-UE

Mhux aktar tard minn [sena wara l-
iskadenza għat-traspożizzjoni] il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar il-fattibilità li titwaqqaf sistema tal-
komunikazzjoni “112” invertita tal-UE bl-
użu ta' netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika eżistenti, li tkopri l-Unjoni 
kollha, tkun universali, multilingwali, 
aċċessibbli, sempliċi u effettiva sabiex il-
pubbliku jiġi mwissi f'każ ta' diżastru jew 
stat ta' emerġenza kbira imminenti jew li 
jkunu qed iseħħu.

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
BEREC u lis-servizzi tal-protezzjoni ċivili, 
u teżamina l-istandards u l-
ispeċifikazzjonijiet meħtieġa għat-twaqqif 
tas-sistema msemmija fil-paragrafu 1. 
Meta tkun qed tħejji dak ir-rapport, il-
Kummissjoni għandha tqis is-sistemi 
nazzjonali u reġjonali eżistenti tal-"112" 
u għandha tikkonforma mal-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta 
privata. Fejn xieraq, dak ir-rapport 
għandu jiġi akkumpanjat minn proposta 
leġiżlattiva';
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Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2c (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 30

Test fis-seħħ Emenda

(2c) L-Artikolu 30 jinbidel b'dan li ġej:

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-abbonati kollha b’numri mill-pjan 
nazzjonali ta’ numerazzjoni telefonika 
jistgħu jżommu, jekk jitolbu dan, in-
numru/i tagħhom indipendentement mill-
impriża li tipprovdi s-servizz skond id-
dispożizzjonijiet tal-Parti C ta' l-Anness I.

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-abbonati kollha b’numri mill-pjan 
nazzjonali ta’ numerazzjoni telefonika 
jistgħu jżommu, jekk jitolbu dan, in-
numru/i tagħhom indipendentement mill-
provditur tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi lill-pubbliku li jipprovdi s-
servizz skont id-dispożizzjonijiet tal-Parti 
C ta' l-Anness I.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-prezz bejn l-
operaturi u/jew il-fornituri tas-servizz 
relatat mal-forniment tal-portabbiltà tan-
numru ikun orjentat lejn l-ispejjeż u li l-
ħlasijiet diretti għall-abbonati, jekk ikun 
hemm, ma’ jkunx ta’ diżinċentiv għall-
abbonati għall-bdil minn fornitur għall-
ieħor.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-prezz bejn l-
operaturi u/jew il-fornituri tas-servizz 
relatat mal-forniment tal-portabbiltà tan-
numru ikun orjentat lejn l-ispejjeż u li l-
ħlasijiet diretti għall-abbonati, jekk ikun 
hemm, ma’ jkunx ta’ diżinċentiv għall-
abbonati għall-bdil minn fornitur għall-
ieħor.

3. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
m'għandhomx jimponu tariffi bl-imnut 
għall-portabilità tan-numri b'mod li 
jgħawġu il-kompetizzjoni, bħal per 
eżempju billi jiffissaw tariffi bl-imnut 
speċifiċi jew komuni.

3. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
m'għandhomx jimponu tariffi bl-imnut 
għall-portabilità tan-numri b'mod li 
jgħawġu il-kompetizzjoni, bħal per 
eżempju billi jiffissaw tariffi bl-imnut 
speċifiċi jew komuni.

"4. Il-portabbiltà tan-numri u l-attivazzjoni 
tagħhom għandhom isiru fl-iqsar żmien 
possibbli. Fi kwalunkwe każ, l-abbonati li 
jkunu kkonkludew ftehim dwar il-
portabilità ta' numru għal impriża ġdida 
għandu jkollhom dak in-numru attivat fi 
żmien ġurnata tax-xogħol.

4. Il-portabbiltà tan-numri u l-attivazzjoni 
tagħhom għandhom isiru fl-iqsar żmien 
possibbli. Fir-rigward tal-utenti finali li 
jkunu kkonkludew ftehim dwar il-
portabbiltà ta’ numru għal provditur ġdid, 
dak in-numru għandu jiġi attivat fi żmien 
ġurnata tax-xogħol.

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
jistabbilixxu l-proċess globali tal-
portabbiltà tan-numri, b'kont meħud tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-
kuntratti, il-fattibbiltà teknika u l-ħtieġa li 

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
jistabbilixxu l-proċess globali tal-bidla u
tal-portabbiltà tan-numri filwaqt li jqisu l-
linji gwida tal-BEREC imsemmija fil-
paragrafu 4b. Huma għandhom iqisu l-
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tinżamm il-kontinwità tas-servizz lill-
abbonat. Fi kwalunkwe każ, il-waqfien tas-
servizz waqt il-proċess tal-porting 
m’għandux jeċċedi ġurnata xogħol. L-
awtoritajiet regolatorji kompetenti 
għandhom iqisu wkoll, fejn Iikun 
meħtieġ, miżuri biex jiżguraw li l-
abbonati jkunu protetti matul il-proċess 
kollu ta' kommutazzjoni u li ma jiġux 
trasferiti kontra r-rieda tagħhom.

protezzjoni tal-utent finali neċessarja 
matul il-proċess tal-bidla kollu, il-bżonn li 
tkun żgurata l-effiċjenza ta’ dan il-proċess 
għall-utent finali, u l-ħtieġa li tinżamm il-
kontinwità tas-servizz lill-utent finali u l-
ħtieġa li jkun żgurat li l-proċessi ta’ bidla 
ma jkunux ta’ ħsara għall-kompetizzjoni. 
Fi kwalunkwe każ, il-waqfien tas-servizz 
waqt il-proċess tal-porting m’għandux 
jeċċedi ġurnata xogħol. L-utenti finali ma 
għandux jinbidlilhom il-provditur kontra 
r-rieda tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu previsti sanzjonijiet xierqa fuq l-
impriżi, inkluż l-obbligu li jagħtu kumpens 
lill-abbonati fil-każ ta’dewmien fil-
portabbiltà jew abbuż waqt li ssir il-
portabbiltà minnhom jew f’isimhom.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu previsti sanzjonijiet xierqa fuq l-
impriżi, inkluż l-obbligu li jagħtu kumpens 
lill-abbonati fil-każ ta’dewmien fil-
portabilità, f'każ li ma jagħmlux 
disponibbli fil-pront l-informazzjoni 
meħtieġa għall-portabilità, jew abbuż 
waqt li ssir il-portabilità minnhom jew 
f’isimhom.

4a. Il-provditur riċeventi tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandu jmexxi l-proċess tal-bidla minn 
provditur għal ieħor u tal-portabbiltà. L-
utenti finali għandhom jirċievu 
informazzjoni adegwata dwar il-bidla 
minn provditur għal ieħor, qabel u waqt 
il-proċess tal-bidla, u anki minnufih wara 
li din issir.

4b. Il-BEREC għandu jiffissa linji gwida 
dwar il-modalitajiet u l-proċeduri kollha 
fil-proċess tal-bidla u tal-portabilità,
b'mod partikulari r-responsabilitajiet 
rispettivi tal-provditur riċeventi u l-
provditur trasferenti fil-proċess tal-bidla u 
tal-portabilità, l-informazzjoni li trid 
tingħata lill-konsumaturi matul dak il-
proċess, it-tmiem fil-pront ta' kuntratt 
eżistenti, ir-rifużjoni ta' kull pagamenti 
minn qabel u servizzi effikaċi ta' 
forwarding ta' emails.

4c. Jekk pakkett ta' servizzi offrut lill-
konsumaturi ikun fih mill-inqas 
konnessjoni ma' netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika jew servizz 
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wieħed tal-komunikazzjoni elettronika, id-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw għall-elementi 
kollha tal-pakkett.';

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kuntratti konklużi bejn il-konsumaturi u 
l-impriżi li jipprovdu servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika ma jagħtux 
mandat għal perijodu iniżjali ta' impenn li 
jeċċedi 24 xahar. L-Istati Membri jridu 
wkoll jiżguraw li l-impriżi joffru lill-utenti 
l-possibilità li jabbonaw b'kuntratt bi 
żmien massimu ta' 12-il xahar.

6. Bla ħsara għal kwalunkwe perijodu 
kuntrattwali minimu, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet u 
l-proċeduri għat-terminazzjoni ta’ 
kuntratt ma jkunux ta’ diżinċentiv għall-
bdil ta' fornituri ta’ servizzi.";

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2d (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2d) Fl-Artikolu 34, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:

‘1a. Il-proċeduri straġudizzjarji stabbiliti 
skont il-paragrafu 1 għandhom japplikaw 
ukoll għal tilwim relatat ma’ kuntratti 
bejn il-konsumaturi, u utenti finali oħra 
safejn dawn il-proċeduri straġudizzjarji 
jkunu disponibbli wkoll għalihom, u l-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku li huma stabbiliti fi Stat 
Membru ieħor. Fil-każ ta’ tilwim li jaqa’ 
fl-ambitu tad-Direttiva 2013/11/UE*, 
japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dik id-
Direttiva. 

________________________
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* Id-Direttiva 2013/11/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni 
alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-
konsumaturi u li temenda r-Regolament 
(KE) Nru 2006/2004 u d-
Direttiva 2009/22/KE (ĠU L 165, 
18 ta’ Ġunju 2013, p. 63).

Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2e (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2e) Jiddaħħal l-Artikolu 37a li ġej:

‘Artikolu 37a

L-eżerċizzju tad-delega

1. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa 
tadotta atti delegati bil-kundizzjonijiet 
stipulati f'dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 26 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat minn ...*.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 26 tista' tiġi rrevokata 
f'kwalunkwe ħin mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. Din ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
delegati li diġà jkunu fis-seħħ.

4. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
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_________________
* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament'

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2f (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Anness II – punt 1

Test fis-seħħ Emenda

(2f) Fl-Anness II, il-punt 1 huwa sostitwit 
b’dan li ġej:

‘1. Isem/ismijiet u indirizz(i) tal-impriża/i ‘1. L-isem(ismijiet), l-indirizz(i) u l-
informazzzjoni tal-kuntatt tal-impriża(i) 

Jiġifieri l-ismijiet u l-indirizz tal-uffiċċju 
prinċipali ta' impriżi li jfornu networks 
pubbliċi tat-telefon u/jew servizzi 
pubblikament disponibbli tat-telefon.’

Jiġifieri l-ismijiet u l-indirizz tal-uffiċċju 
prinċipali ta' impriżi li jfornu networks 
pubbliċi tat-telefon u/jew servizzi 
pubblikament disponibbli tat-telefon.';

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2g (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Anness II – punt 2.2

Test fis-seħħ Emenda

(2g) Fl-Anness II, il-punt 2.2 huwa 
sostitwit b’dan li ġej:

‘2.2. Tariffi standard li jindikaw li servizzi
provduti u l-kontenut ta' kull element tat-
tariffa (pereżempju ħlasijiet għal aċċess, 
it-tipi kollha ta’ miżati għall-użu, miżati 
għall-manutenzjoni), kif ukoll inklużi 
dettalji dwar roħs standard applikat u 
skemi speċjali u skemi ta’ tariffi mmirati u 
kwalunkwe ħasijiet addizzjonali, kif ukoll 
spejjeż fir-rigward ta' tagħmir terminali.

‘2.2. Għal kull pjan ta’ tariffa, is-servizzi
provduti u l-kwalità rilevanti tal-parametri 
tas-serviżż, il-pjan(ijiet) tat-tariffi 
applikabbli u, għal kull pjan ta’ tariffa 
bħal dan, it-tipi ta’ servizzi offruti, inkluzi 
l-volumi ta’ komunikazzjoni, u kull ħlas 
applikabbli (aċċess, użu, manutenzjoni u 
kwalunkwe ħlasijiet addizjonali), kif ukoll 
spejjeż fir-rigward ta’ tagħmir terminali.’
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Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2h (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Anness II – punt 2.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2h) Fl-Anness II, jiddaħħal il-punt li ġej:

‘2.2.a. Informazzjoni addizzjonali dwar is-
servizzi tal-aċċess għall-internet, fejn 
offruti, inklużi b’mod partikolari dettalji 
dwar l-ipprezzar tad-dejta, il-veloċitajiet 
tal-upload u tad-download tad-dejta u 
kwalunkwe limitazzjoni tal-veloċità 
applikabbli, dwar il-possibiltajiet għas-
sorveljanza tal-livelli tal-konsum, fi 
kwalunkwe proċedura applikabbli tal-
ġestjoni tat-traffiku u l-impatt tagħhom 
fuq il-kwalità tas-servizz, dwar il-
privatezza tal-utent finali u dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali.’;

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2i (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Anness II – punt 2.5

Test fis-seħħ Emenda

(2i) Fl-Anness II, il-punt 2.5 huwa 
sostitwit b’dan li ġej:

‘2.5. Kundizzjonijiet ta’ kuntratt standard, 
inklużi kwalunkwe perjodu kuntrattwali 
minimu, terminazzjoni ta’ kuntratt u,
proċeduri u ħlasijiet diretti relatati mal-
portabbiltà tan-numri u identifikaturi 
oħrajn, jekk dan ikun rilevanti.

‘2.5. It-termini u l-kundizzjonijiet ta’ 
kuntratt standard, inkluż kwalunkwe 
perjodu kuntrattwali minimu, il-
kundizzjonijiet u kull imposta għat-
terminazzjoni bikrija ta’ kuntratt, il-
proċeduri u ħlasijiet diretti relatati mal-
bidla minn provditur għal ieħor u mal-
portabbiltà tan-numri u identifikaturi 
oħrajn, jekk dan ikun rilevanti, u l-
arranġamenti għal kumpens minħabba 
dewmien jew abbuż fil-bidla minn 
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provditur għal ieħor.’

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – punt 4
Ir-Regolament 531/2012
Artikolu 4a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-utenti finali individwali moqdija 
minn provditur tar-roaming li jagħmlu 
użu minn dan l-Artikolu jistgħu, fuq 
inizjattiva tagħhom stess, jagħmlu għażla 
deliberata u espliċita li jirrinunzjaw il-
benefiċċju tal-applikazzjoni għal servizzi 
tar-roaming regolati tar-rata applikabbli 
tas-servizz domestiku f'pakkett partikolari 
għall-konsumaturi bi skambju għal 
vantaġġi oħra li joffri dak il-provditur. Il-
provditur tar-roaming għandu jfakkar lil 
dawk l-utent finali bin-natura tal-
vantaġġi tar-roaming li b'hekk jintilfu. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw b'mod 
partikolari jekk il-provdituri tar-roaming 
li qed jużaw dan l-Artikolu humiex jieħdu 
sehem fi prattiki kummerċjali li jfissru 
evitazzjoni tar-reġim prestabbilit.

imħassar

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – punt 4a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 531/2012
Artikolu 7 – paragrafi 1 u 2

Test fis-seħħ Emenda

(4a) Fl-Artikolu 7, il-paragrafi 1 u 2 
huma sostitwiti b’dawn li ġejjin:

‘1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur ‘1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
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ta’ operatur ta’ netwerk miżjur jista' 
jimponi fuq fornitur tar-roaming ta’ klijent 
għall-provvediment ta’ telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak in-netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0,14 kull 
minuta mill- 1 ta’ Lulju 2012.

ta’ operatur ta’ netwerk miżjur jista' 
jimponi fuq fornitur tar-roaming ta’ klijent 
għall-provvediment ta’ telefonata roaming
regolata li toriġina minn dak in-netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0,05 kull 
minuta mill- 1 ta’ Lulju 2014.

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ 12-il xahar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f'dan il-paragrafu jew qabel it- 30 
ta’ Ġunju 2022. It-tariffa medja bl-ingrossa 
massima għandha tonqos għal EUR 0,10 
fl-1 ta' Lulju 2013 u għal EUR 0,05 fl-
1 ta’ Lulju 2014 rispettivament u għandha, 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, 
tibqa' EUR 0,05 sat-30 ta' Ġunju 2022.

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ 12-il xahar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f'dan il-paragrafu jew qabel it-
30 ta’ Ġunju 2022. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0.01 fl-1 ta’ Lulju 2016 u għandha 
tibqa’ sat-30 ta’ Ġunju 2022.”

2a. Ir-rati ta’ terminazzjoni mobbli għal 
sejħiet bil-vuċi tar-roaming ma 
għandhomx jeċċedu EUR 0,005 mill-
1 ta’ Lulju 2016, u għadhom jibqgħu sat-
30 ta’ Ġunju 2022.

Ġustifikazzjoni

F’mumru ta’ Stati Membri l-prezz domestiku medju huwa anqas minn EUR 0,05. Li l-
prezzijiet wholesale għar-roaming bil-vuċi jinżammu fil-livell attwali – EUR 0,05 wara 
1/07/2016, meta l-operaturi jkollhom l-obbligu li jimponu miżati fuq il-klijenti tar-roaming bl-
istess mod bħal dawk domestiċi, joħloq distorsjonijiet serji fis-suq. Għaldaqstant il-prezzijiet 
wholesale għar-roaming bil-vuċi għandhom jitnaqqsu aktar ħalli tkun permessa 
kompetizzjoni akbar.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – punt 4b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 531/2012
Artikolu 7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

‘Artikolu 7a

It-tneħħija tal-miżati tar-roaming tal-
konsumaturi

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2016, il-provdituri 
tar-roaming ma għandhom jimponu l-
ebda soprataxxa meta mqabbla mal-miżati 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni mobbli 
fil-livell nazzjonali fuq il-klijenti tar-
roaming għall-ebda telefonata rregolata 
tar-roaming magħmula jew riċevuta, 
għall-ebda messaġġ SMS irregolat tar-
roaming li jintbagħat jew għall-ebda 
servizz tar-roaming użat ta’ dejta 
rregolata, mingħajr ħsara għall-miżuri 
meħuda għall-prevenzjoni ta’ użu 
anomalu jew frawdolenti.’

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikunu aboliti soprataxxi fuq roaming bil-vuċi, SMS jew ta’ dejta. Wara li 
gradwalment jitnaqqsu l-limiti, l-operatur tal-telekomunikazzjoni jista’ jimponi miżati għas-
servizzi tar-roaming u l-kunsumaturi jkunu permessi jagħmlu roaming daqslikieku qegħdin 
id-dar. Dan l-obbligu fuq l-operaturi m’għandux jidħol fis-seħħ qabel l-1 ta’ Lulju 2016 
sabiex ma jostakolax il-prinċipji taċ-ċertezza legali. Qabel l-1 ta’ Lulju 2014 il-prezzijiet 
wholesale għandhom jitnaqqsu aktar u r-rati ta’ terminazzjoni mobbli għandhom ikunu 
armonizzati sabiex l-operaturi kollha tat-telekomunikazzjoni fl-UE jkollhom kundizzjonijiet 
ekwi.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – punt 5a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 531/2012
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(5a) L-Artikolu 12(1) għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:

‘1. B'seħħ mill- 1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa ‘1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2013, it-tariffa 
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medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista' jitlob lill-fornitur domestiku 
ta’ klijent roaming għall-forniment ta’ 
servizzi regolati tar-roaming tad-data 
permezz ta’ dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,25 għal kull megabyte ta’ data 
trasmessa. Il-limitu ta’ salvagwardja 
għandu jonqos għal EUR 0,15 għal kull 
megabyte ta’ data trasmessa fl-
1 ta' Lulju 2013 u għal EUR 0,05 għal kull 
megabyte ta’ data trasmessa fl-
1 ta' Lulju 2014 u għandu, mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 19, jibqa' 
EUR 0,05 għal kull megabyte ta' data 
trasmessa sat-30 ta' Ġunju 2022.

medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta’ klijent roaming għall-forniment ta’ 
servizzi regolati tar-roaming tad-data 
permezz ta’ dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0.15 għal kull megabyte ta’ data 
trażmessa. Il-limitu ta’ salvagwardja 
għandu jonqos għal EUR 0,05 għal kull 
megabyte ta’ data trażmessa fl-
1 ta’ Lulju 2014 u għal EUR 0,0050 kull 
megabyte ta’ dejta trażmessa fl-
1 ta’ Lulju 2015 u għandu jibqa’ 
EUR 0.0050 għal kull megabyte ta’ data 
trażmessa sat-30 ta’ Ġunju 2022.”

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – punt 8
Regolament (UE) Nru 531/2012
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-Artikolu 19 hu emendat kif ġej: imħassar

(a) Il-paragrafu 1 hu emendat kif ġej:

(i) l-ewwel sentenza tinbidel b'dan li ġej:

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
funzjonament ta' dan ir-Regolament u, 
wara konsultazzjoni pubblika, għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2016.

(ii) il-punt (g) jinbidel b'dan li ġej:

(g) sa liema punt l-implimentazzjoni tal-
miżuri strutturali previsti fl-Artikoli 3 u 4 
u tar-reġim alternattiv previsti fl-
Artikolu 4a tat riżultati fl-iżvilupp tal-
kompetizzjoni fis-suq intern għal servizzi 
tar-roaming sakemm ma jkunx hemm 
differenza effettiva bejn it-tariffi tar-
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roaming u dawk domestiċi;

(iii) jiddaħħal il-punt (i) li ġej:

'(i) il-punt, jekk hemm, sa fejn l-
evoluzzjoni tal-prezzijiet domestiċi għall-
konsumatur hija osservabilment 
effettwata mill-applikazzjoni mill-
provdituri tar-roaming tar-rata domestika 
tas-servizz sew li-servizzi domestiċi sew lil 
servizzi tar-romaing regolati madwar l-
Unjoni.

(b) Il-paragrafu 2 hu emendat kif ġej:

(i) l-ewwel sentenza tinbidel b'dan li ġej:

Jekk ir-rapport juri li l-alternattivi tat-
tariffi, li fihom ir-rati tas-servizz 
domestiku japplikaw kemm għas-servizzi 
domestiċi kif ukoll għas-servizzi tar-
roaming regolati, ma jkunux provduti 
f'kull pakkett għall-konsumaturi għal użu 
raġonevoli minn għallinqas provditur tar-
roaming wieħed f'kull Stat Membru, jew li 
l-offerti mill-provdituri alternattivi tar-
roaming ma jkunux jagħmlu t-tariffi tar-
roaming għall-konsumaturi 
sostanzjalment ewkivalenti, aċċessibbli 
faċilment għall-konsumaturi madwar l-
Unjoni, il-Kummissjoni sal-istess data 
għandha tagħmel proposti xierqa lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex 
tindirizza s-sitwazzjoni u għandha tiżgura 
li mhemm l-ebda differenza bejn it-tariffi 
nazzjonali u dawk tar-roaming fis-suq 
intern.

(ii) il-punt (d) jinbidel b'dan li ġej:

(d) biex jinbidel it-tul taż-żmien jew 
jonqos il-livell massimu ta' imposti 
massimi previst fl-Artikoli 7, 9 u 12 bil-
ħsieb li tiġi rinfurzata l-kapaċità ta' kull 
provditur tar-roaming biex fil-pakketti 
rispettivi tiegħu għall-konsumaturi għal 
użu raġonevoli jagħmel disponibbli 
alternattivi tat-tariffi li fihoom ir-rata 
applikabbli tas-servizz domestiku tapplika 
kemm għas-servizzi domestiċi kif ukoll 
għas-servizzi tar-roaming regolati, 
daqslikieku dawn tal-aħħar kienu 
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kkunsmati fin-netwerk domestiku.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – punt 8a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 531/2012
Artikolu 19

Test fis-seħħ Emenda

(8a) L-Artikolu 19 jinbidel b'dan li ġej:

“L-Artikolu 19 “L-Artikolu 19

Evalwazzjoni Evalwazzjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif 
jiffunzjona dan ir-Regolament u, wara 
konsultazzjoni pubblika, għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar mit-30 ta’ Ġunju 
2016. Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b’mod partikolari jekk l-għanijiet ta’ dan 
ir-Regolament intlaħqux. Waqt li tagħmel 
dan, il-Kummissjoni għandha tirrevedi, 
inter alia:

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif 
jiffunzjona dan ir-Regolament u għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill skont il-paragrafi 2 sa 6.

1a. Il-Kummissjoni għandha, sa mhux 
aktar tard mit-30 ta’ Settembru 2015, 
wara konsultazzjoni pubblika, tirraporta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar jekk għandux jinbidel it-tul ta’ 
żmien jew jiġi revedut il-livell massimu 
tat-tariffa bl-imnut prevista fl-Artikoli 7, 9 
u 12. Il-Kummissjoni għandha wkoll,wara 
konsultazzjoni mal-BEREC, tagħmel 
proposta leġiżlattiva xierqa sabiex jiġu 
armonizzati r-rati ta’ terminazzjoni 
mobbli fl-Unjoni kollha sal-
31 ta’ Diċembru 2015.

1b. Il-Kummissjoni għandha, sat-
30 ta’ Ġunju 2016, wara konsultazzjoni 
pubblika, tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill dwar, fost l-oħrajn:

(a) jekk il-kompetizzjoni tkunx żviluppata 
biżżejjed sabiex tiġġustifika l-iskadenza 

(a) jekk il-kompetizzjoni tkunx żviluppata 
biżżejjed sabiex tiġġustifika l-iskadenza 
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tat-tariffi massimi bl-imnut; tat-tariffi massimi bl-imnut;

(b) jekk il-kompetizzjoni hux se tkun 
biżżejjed biex jitneħħew it-tariffi massimi 
bl-ingrossa;

(b) jekk il-kompetizzjoni hux se tkun 
biżżejjed biex jitneħħew it-tariffi massimi 
bl-ingrossa;

(c) l-iżviluppi u t-tendenzi mistennija tal-
futur fit-tariffi bl-ingrossa u bl-imnut għall-
forniment lil konsumaturi tar-roaming 
b’servizzi ta’ vuċi, SMS u komunikazzjoni 
tad-data, meta mqabbla mat-tariffi għal 
servizzi ta’ komunikazzjoni mobbli fil-
livell domestiku fl-Istati Membri, kemm 
għall-konsumaturi li jħallsu minn qabel kif 
ukoll dawk li jħallsu wara separatament, u 
fil-kwalità u l-ħeffa ta’ dawn is-servizzi;

(c) l-iżviluppi u t-tendenzi mistennija tal-
futur fit-tariffi bl-ingrossa u bl-imnut għall-
forniment lil konsumaturi tar-roaming 
b’servizzi ta’ vuċi, SMS u komunikazzjoni 
tad-data, meta mqabbla mat-tariffi għal 
servizzi ta’ komunikazzjoni mobbli fil-
livell domestiku fl-Istati Membri, kemm 
għall-konsumaturi li jħallsu minn qabel kif 
ukoll dawk li jħallsu wara separatament, u 
fil-kwalità u l-ħeffa ta’ dawn is-servizzi;

(d) id-disponibbiltà u l-kwalità tas-servizzi, 
inklużi dawk li huma alternattiva għas-
servizzi tar-roaming tat-telefonati bil-vuċi, 
tal-SMS, u tad-dejta, b’mod partikolari 
meta wieħed iqis l-iżviluppi teknoloġiċi;

(d) id-disponibbiltà u l-kwalità tas-servizzi, 
inklużi dawk li huma alternattiva għas-
servizzi tar-roaming tat-telefonati bil-vuċi, 
tal-SMS, u tad-dejta, b’mod partikolari 
meta wieħed iqis l-iżviluppi teknoloġiċi;

(e) il-livell sa fejn il-konsumatur ikun 
ibbenfika permezz tat-tnaqqis reali fil-
prezz għas-servizzi tar-roaming u l-varjetà 
ta’ tariffi u prodotti li huma disponibbli lill-
konsumaturi b’tendenzi ta’ telefonati 
differenti, u d-differenza bejn tariffi tar-
roaming u dawk nazzjonali, inkluż id-
disponibbiltà ta’ offerti li jipprovdu tariffa 
waħda għal servizzi nazzjonali u tar-
roaming;

(e) il-livell sa fejn il-konsumatur ikun 
ibbenfika permezz tat-tnaqqis reali fil-
prezz għas-servizzi tar-roaming u l-varjetà 
ta’ tariffi u prodotti li huma disponibbli lill-
konsumaturi b’tendenzi ta’ telefonati 
differenti, u d-differenza bejn tariffi tar-
roaming u dawk nazzjonali, inkluż id-
disponibbiltà ta’ offerti li jipprovdu tariffa 
waħda għal servizzi nazzjonali u tar-
roaming;

(f) il-grad ta’ kompetizzjoni kemm fis-suq 
bl-imnut u kemm f’dak bl-ingrossa, b’mod 
partikolari, is-sitwazzjoni kompetittiva ta’ 
operaturi iżgħar, indipendenti jew li 
għadhom kemm bdew, inklużi l-effetti fuq 
il-kompetizzjoni ta’ ftehimiet kummerċjali 
u l-grad ta’ interkonnessjoni bejn l-
operaturi;

(f) il-grad ta’ kompetizzjoni kemm fis-suq 
bl-imnut u kemm f’dak bl-ingrossa, b’mod 
partikolari, is-sitwazzjoni kompetittiva ta’ 
operaturi iżgħar, indipendenti jew li 
għadhom kemm bdew, inklużi l-effetti fuq 
il-kompetizzjoni ta’ ftehimiet kummerċjali 
u l-grad ta’ interkonnessjoni bejn l-
operaturi;

(g) kemm l-implimentazzjoni tal-miżuri 
strutturali previsti fl-Artikoli 3 u 4 
pproduċiet riżultati fl-iżvilupp tal-
kompetizzjoni fis-suq intern għal servizzi 
tar-roaming sa tali punt li d-differenza bejn 
it-tariffi tar-roaming u dawk nazzjonali qed 
toqrob lejn iż-żero;

(g) kemm l-implimentazzjoni tal-miżuri 
strutturali previsti fl-Artikoli 3 u 4 
pproduċiet riżultati fl-iżvilupp tal-
kompetizzjoni fis-suq intern għal servizzi 
tar-roaming sa tali punt li d-differenza bejn 
it-tariffi tar-roaming u dawk nazzjonali qed 
toqrob lejn iż-żero;

(h) kemm il-livell ta’ tariffi massimi bl- (h) kemm il-livell ta’ tariffi massimi bl-
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ingrossa u bl-imnut pprovda salvagwardji 
adegwati kontra prezzijiet eċċessivi għall-
konsumaturi waqt li ppermetta l-iżvilupp 
tal-kompetizzjoni fis-suq intern għas-
servizzi tar-roaming.

ingrossa u bl-imnut pprovda salvagwardji 
adegwati kontra prezzijiet eċċessivi għall-
konsumaturi waqt li ppermetta l-iżvilupp 
tal-kompetizzjoni fis-suq intern għas-
servizzi tar-roaming.

2. Jekk ir-rapport juri li l-miżuri strutturali 
previsti b'dan ir-Regolament ma kinux 
suffiċjenti biex jippromwovu l-
kompetizzjoni fis-suq intern għas-servizzi 
tar-roaming għall-benefiċċju tal-
konsumaturi Ewropej kollha jew li d-
differenzi bejn it-tariffi tar-roaming u 
dawk nazzjonali mhux qed joqorbu lejn 
iż-żero, il-Kummissjoni għandha tagħmel 
proposti xierqa lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill biex is-sitwazzjoni tiġi 
indirizzata u b'hekk jinħoloq suq intern 
għas-servizzi ta' komunikazzjoni mobbli, 
bl-għan aħħari li ma jkunx hemm 
differenzi bejn tariffi nazzjonali u dawk 
tar-roaming. Il-Kummissjoni għandha 
tevalwa, b’mod partikolari, jekk hux 
meħtieġ:

2. Jekk ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 2 
juri li hemm ħtieġa li jinbidel it-tul ta’ 
żmien jew jiġi rivedut il-livell tal-miżati 
massimi tal-operaturi, sal-
31 ta’ Diċembru 2015, u wara 
konsultazzjoni mal-BEREC, il-
Kummissjoni għandha tagħmel proposta
xierqa lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill biex is-sitwazzjoni tiġi indirizzata.

(a) li jiġu stabbiliti miżuri tekniċi u 
strutturali addizzjonali;

Jekk ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 3, 
juri li l-miżuri strutturali previsti b’dan ir-
Regolament ma kinux suffiċjenti biex 
jippromwovu l-kompetizzjoni fis-suq 
intern għas-servizzi tar-roaming għall-
benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej 
kollha jew li d-differenzi bejn it-tariffi tar-
roaming u dawk nazzjonali mhux qed 
joqorbu lejn iż-żero, il-Kummissjoni 
għandha, sal-31 ta’ Diċembru 2015, 
tagħmel proposti xierqa lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill biex is-sitwazzjoni 
tiġi indirizzata u b’hekk jinħoloq suq 
intern għas-servizzi ta’ komunikazzjoni 
mobbli, bl-għan aħħari li ma jkunx hemm 
differenzi bejn tariffi nazzjonali u dawk 
tar-roaming.

(b) li tiġi modifikata l-miżura strutturali;

(c) li jiġi estiż it-tul ta' żmien u 
possibbilment jiġi rivedut il-livell tat-
tariffi bl-imnut massimi previsti fl-Artikoli 
8, 10 u 13;
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(d) li jinbidel it-tul ta' żmien jew 
possibbilment jiġi rivedut il-livell tat-
tariffi bl-ingrossa massimi previsti fl-
Artikoli 7, 9 u 12;

(e) li jiġi introdott kwalunkwe rekwiżit 
ieħor meħtieġ, inkluż in-nuqqas ta' 
differenzi bejn it-tariffi tar-roaming u 
dawk nazzjonali.

3. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill kull sentejn wara r-
rapport imsemmi fil-paragrafu 1. Kull 
rapport, għandu jinkludi sommarju tal-
monitoraġġ tal-forniment ta’ servizzi tar-
roaming fl-Unjoni u valutazzjoni tal-
progress li jkun sar lejn il-kisba tal-
objettivi ta’ dan ir-Regolament, inkluż 
permezz ta’ referenza għall-kwistjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 2.

3. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill kull sentejn wara r-
rapport imsemmi fil-paragrafu 1. Kull 
rapport, għandu jinkludi sommarju tal-
monitoraġġ tal-forniment ta’ servizzi tar-
roaming fl-Unjoni u valutazzjoni tal-
progress li jkun sar lejn il-kisba tal-
objettivi ta’ dan ir-Regolament, inkluż 
permezz ta’ referenza għall-kwistjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 2 u 3.

4. Sabiex jiġu vvalutati l-iżviluppi 
kompetittivi fis-swieq tar-roaming tal-
Unjoni kollha, il-BEREC għandu jiġbor 
data fuq bażi regolari mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali dwar l-iżvilupp ta’ 
tariffi bl-imnut u bl-ingrossa għal servizzi 
tar-roaming ta’ telefonati bil-vuċi, ta’ SMS 
u ta’ dejta. Din id-dejta għandha tiġi 
nnotifikata lill-Kummissjoni, tal-anqas 
darbtejn fis-sena. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblikaha.

4. Sabiex jiġu vvalutati l-iżviluppi 
kompetittivi fis-swieq tar-roaming tal-
Unjoni kollha, il-BEREC għandu jiġbor 
data fuq bażi regolari mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali dwar l-iżvilupp ta’ 
tariffi bl-imnut u bl-ingrossa għal servizzi 
tar-roaming ta’ telefonati bil-vuċi, ta’ SMS 
u ta’ dejta. Din id-dejta għandha tiġi 
nnotifikata lill-Kummissjoni, tal-anqas 
darbtejn fis-sena. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblikaha.

Il-BEREC għandu wkoll ta’ kull sena 
jiġbor informazzjoni mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali dwar it-trasparenza u 
l-komparabbiltà ta’ tariffi differenti offruti 
mill-operaturi lill-konsumaturi tagħhom. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika din id-
data u dawn is-sejbiet.'

Il-BEREC għandu wkoll ta’ kull sena 
jiġbor informazzjoni mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali dwar it-trasparenza u 
l-komparabbiltà ta’ tariffi differenti offruti 
mill-operaturi lill-konsumaturi tagħhom. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika din id-
data u dawn is-sejbiet.'

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madanakollul, l-Artikoli 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29 u 30 għandhom 
japplikaw mill-1 ta' Lulju 2016.

imħassar
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