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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-regolament attwali dwar ir-roaming (2007, emendat fl-2009) jipprovdi ħlasijiet regolati fuq 
telefonati bir-roaming u messaġġi testwali, u se jagħlaq fit-30 ta' Ġunju 2012. Ir-regolament 
kien effikaċi peress li huwa żied b'mod konsiderevoli l-prezz kemm tat-telefonati bir-roaming 
kif ukoll tal-messaġġi testwali. Il-prezzijiet bl-imnut, madankollu, huma qrib ħafna tat-tariffi 
massimi stabbiliti mill-Unjoni u għadna neqsin mill-kompetizzjoni.

Ir-Rapporteur tixtieq tfakkar li l-Kummissjoni niżżlet fl-għanijiet tagħha għall-Aġenda 
Diġitali Ewropea li d-differenzi bejn it-tariffi tar-roaming u dawk nazzjonali għandhom jersqu 
qrib iż-żero sal-2015. Ir-Rapporteur hija tal-fehma li, sabiex nersqu eqreb li nilħqu dan l-għan, 
huwa neċessarju li wieħed isib soluzzjoni li tiggarantixxi l-kompetizzjoni u l-funzjonament 
effikaċi tas-suq tar-roaming anki wara d-data stabbilita. Ir-Rapporteur tfakkar ukoll li l-isforzi 
biex ikun hemm il-varar ta' netwerks tal-broadband jistgħu jkunu ta' appoġġ għall-ħolqien ta' 
għodod li jistgħu jservu ta' alternattiva għas-servizz tar-roaming.

Il-proposta għal regolament ġdid (Roaming III) tkompli tirregola l-ħlasijiet tar-roaming għal 
telefonati u messaġġi testwali u tintroduċi element essenzjali ġdid: tariffa Euro-dejta għas-
servizzi tar-roaming tad-dejta bl-imnut. Il-proposta tintroduċi wkoll miżuri strutturali biex 
tinkoraġġixxi l-kompetizzjoni filwaqt li l-limiti tal-prezzijiet jinżammu bħala 'xibka ta' 
protezzjoni' temporanja għall-konsumaturi sabiex ikopru l-perjodu sakemm il-kompetizzjoni 
innifisha tniżżel il-prezzijiet.

Sa mill-1 ta' Lulju 2014, il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jiffirmaw kuntratt għar-
roaming mobbli li jkun separat mill-kuntratt ta' servizz mobbli nazzjonali. Dan jinkoraġġixxi 
l-kompetizzjoni fis-suq tar-roaming u huwa mezz ta' progress fl-iżvilupp. Ir-regolament tal-
prezzijiet bl-imnut għandu jkompli sal-1 ta' Ġunju2016, iżda jista' jkun estiż sakemm jidħlu 
fis-seħħ b'mod komplut il-miżuri strutturali stabbiliti minnu.

Dwar il-limiti tal-prezzijiet u l-miżuri strutturali

Ir-Rapporteur trid tenfasizza li hemm lok għat-tnaqqis tal-limiti tal-prezzijiet propost mill-
Kummissjoni. Madankollu, il-prezzijiet għoljin huma minħabba nuqqas ta' kompetizzjoni fis-
suq tar-roaming li, min-naħa tiegħu, joriġina minn problemi strutturali fis-suq. Għal din ir-
raġuni, is-soluzzjoni għas-sitwazzjoni tal-preżent hija bbażata fuq miżuri strutturali li huma 
appoġġati minn regolament temporanju tal-prezzijiet. Il-limiti tal-prezzijiet (bl-ingrossa u bl-
imnut) għandhom iħallu lok biżżejjed biex fornituri ġodda jidħlu fis-suq, u konsegwentement, 
biex tiżdied il-kompetizzjoni.

Minkejja dan, peress li t-teknoloġija tiżviluppa b'mod rapidu u s-soluzzjonijiet tekniċi għas-
separazzjoni li ġew diskussi s'issa għandhom vantaġġi prinċipali iżda wkoll żvantaġġi u 
inċertezzi, ir-Rapporteur tikkunsidra li r-Regolament m'għandux jippromwovi soluzzjoni 
teknika waħda. Minflok, għandhom jiġu magħżula u miżmuma ċerti elementi prinċipali 
(inkluża l-possibilità taż-żamma tal-istess numru mobbli) li jistgħu jiġu ssodisfati bis-
soluzzjoni teknika, filwaqt li d-deċiżjoni finali forma ta' soluzzjoni teknika għandha titħalla 
f'idejn l-esperti tekniċi tal-qasam. Dan jiggarantixxi l-funzjonament effikaċi tar-Regolament 
il-ġdid peress li l-konsumaturi ma jitgħabbewx bl-użu ta' servizzi ġodda minħabba 
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kumplessità żejda. Dan jipprevjeni wkoll l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni li diġà jkun għalaq 
żmienha meta tiġi implimentata.
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Il-ħarsien tal-konsumatur u t-trasparenza

Ġie nnutat f'diversi rapporti li t-trasparenza tal-prezzijiet tjiebet b'mod sinifikanti bl-
introduzzjoni tar-regolamenti preċedenti tar-roaming. Madankollu, ir-Rapporteur tixtieq 
tfakkar li dan il-progress għandu jkompli.

It-tibdiliet strutturali proposti għandhom jiġu diżinjati filwaqt li tingħata l-ikbar attenzjoni lill-
faċilità ta' użu u lit-trasparenza għall-konsumatur; il-konsumaturi għandhom jiġu garantiti 
informazzjoni b'mod ċar u li jiftiehem li jagħmilha aktar faċli li jitqabblu l-prezzijiet u 
possibilment jinbidlu l-operaturi ta' servizzi tar-roaming.

Il-konsumaturi għandhom jirċievu messaġġ testwali bi prezzijiet dettaljati tar-roaming meta 
jaslu f'pajjiż ieħor, kemm fi ħdan l-Unjoni u kemm 'il barra minnha. Minbarra dan, il-'limitu 
ta' sikurezza'' ta' 50 euro, jew limitu personalizzat ta' sikurezza b'ammont ieħor, li jipprevjeni 
'kontijiet li jaħsdu', għandhom jiġu estiżi għal roaming f'terzi pajjiżi. Minbarra dan, il-
konsumatur għandu jirċievi notifika mill-operatur meta jkun qed iqarrab għal-'limitu tas-
sikurezza' tar-roaming.

Bħala nota ġenerali, ir-Rapporteur tenfasizza li l-Kummissjoni missha ħadet l-opportunità ta' 
din ir-riformulazzjoni biex takkwista struttura aktar ċara dwar dan ir-Regolament, permezz 
tal-konsolidazzjoni tad-dispożizzjonijiet kollha dwar il-ħarsien tal-konsumaturi (li tinkludi l-
kontijiet li jaħsdu') u dwar ir-rekwiżiti ta' trasparenza applikabbli għas-servizzi kollha tar-
roaming, kompluti b'miżuri speċifiċi għal telefonati, SMS, MMS u servizzi ta' roaming tad-
dejta. Dan jista' jagħti liċ-ċittadini stampa aktar ċara dwar id-drittijiet tagħhom, filwaqt li fl-
istess ħin jagħmel ir-regolament jinqara aħjar u jippromwovi leġiżlazzjoni aħjar.
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 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
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-objettiv tat-tnaqqis tad-differenza 
bejn it-tariffi nazzjonali u dawk tar-
roaming, kif inkluż fil-Qafas tal-
Benchworking tal-Kummissjoni 2011-
20151, mill-Istati Membri f'Novembru 
2009, kif ukoll kif inkluż fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-
titolu "Aġenda Diġitali għall-Ewropa"2, 
għandu jibqa' wkoll l-għan ta' dan ir-
Regolament.  Il-bejgħ separat tas-servizzi 
tar-roaming u  dawk domestiċi previst 
għandu jżid il-kompetizzjoni u għalhekk 
ibaxxi l-prezzijiet għall-konsumaturi u 
joħloq suq komuni tar-roaming fl-Unjoni 
mingħajr diversifikazzjoni sinifikanti bejn 
it-tariffi nazzjonali u dawk tar-roaming.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ma tikkonċernax il-verżjoni Maltija.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-livell għoli ta' prezzijiet tar-
roaming huwa ostakolu sinifikanti għaċ-
ċittadini meta jaslu biex jistudjaw jew 
jaħdmu f'pajjiż ieħor barra l-Istat 
Membru tad-domiċilju tagħhom.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Dejta dwar l-iżvilupp tal-prezzijiet 
għal servizzi ta' roaming ta' telefonati bil-
vuċi , SMS u dejta  madwar l-Unjoni  minn 
meta daħal fis-seħħ ir-Regolament (KE) 
Nru 717/2007 u r-Regolament (KE) 
Nru 544/2009 li jemendah , inklużi b’mod 
partikolari dawk miġbura mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u rrappurtati kull tliet 
xhur permezz tal- BEREC , ma tipprovdix 
provi li jissuġġerixxu li l-kompetizzjoni fil-
livelli bl-ingrossa jew bl-imnut żviluppat 
b'mod raġonevoli u  aktarx se tkun 
sostenibbli minn Ġunju 2012  ’il quddiem 
fin-nuqqas ta’ miżuri regolatorji. Din id-
dejta tindika li prezzijiet bl-imnut u bl-
ingrossa qed jibqgħu jagglomeraw  fil-
limiti, jew qrib il-limiti, stipulati bir-
Regolament (KE) Nru 717/2007 kif 
emendat bir-Regolament (KE) 
Nru 544/2009 , b’kompetizzjoni limitata 

(16) Dejta dwar l-iżvilupp tal-prezzijiet 
għal servizzi ta' roaming ta' telefonati bil-
vuċi , SMS u dejta  madwar l-Unjoni  minn 
meta daħal fis-seħħ ir-Regolament (KE) 
Nru 717/2007 u r-Regolament (KE) 
Nru 544/2009 li jemendah , inklużi b’mod 
partikolari dawk miġbura mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u rrappurtati kull tliet 
xhur permezz tal- BEREC , ma tipprovdix 
provi li jissuġġerixxu li l-kompetizzjoni fil-
livelli bl-ingrossa jew bl-imnut żviluppat 
b'mod raġonevoli u  aktarx se tkun
sostenibbli minn Ġunju 2012  ’il quddiem 
fin-nuqqas ta’ miżuri regolatorji. Din id-
dejta tindika li prezzijiet bl-imnut u bl-
ingrossa għadhom ferm ogħla mill-
prezzijiet domestiċi u qed jibqgħu 
jagglomeraw fil-limiti, jew qrib il-limiti, 
stipulati bir-Regolament (KE) 
Nru 717/2007 kif emendat bir-Regolament 
(KE) Nru 544/2009 , b’kompetizzjoni 
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biss taħt dawk il-limiti. limitata biss taħt dawk il-limiti.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-iskadenza f’Ġunju 2012  tas-
salvagwardji regolatorji li japplikaw għal 
servizzi roaming madwar l-Unjoni  fil-
livelli tal-ingrossa u tal-imnut permezz tar-
Regolament (KE) Nru 717/2009 kif 
emendat bir-Regolament (KE) 
Nru 544/2009,  għandha għalhekk twassal 
għal riskju sinifikanti li n-nuqqas ta’ 
pressjoni kompetittiva involuta fis-suq tar-
roaming u l-inċentiv għall-operaturi mobbli 
biex jiksbu l-massimu tad-dħul tar-roaming 
tagħhom jistgħu jwasslu biex il-prezzijiet 
bl-imnut u bl-ingrossa għal roaming 
madwar l-Unjoni  ma jikkostitwux 
riflessjoni raġonevoli tal-ispejjeż involuti 
fil-forniment tas-servizz, u b’hekk jheddu 
l-kisba tal-għanijiet ta ' dan i r-Regolament 
. Intervent regolatorju fis-suq għas-servizzi 
roaming mobbli  għandu għalhekk jiġi estiż 
għal warat-30 ta’ Ġunju  2012  sabiex il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern ikun 
żgurat billi jħalli l-kompetizzjoni 
tiżviluppa, filwaqt li fl-istess ħin
jiggarantixxi li l-konsumaturi jibqgħu 
jibbenefikaw mill-assigurazzjoni li mhux 
se jħallsu prezz eċċessiv meta mqabbel 
ma’ prezzijiet nazzjonali kompetittivi .

(17) L-iskadenza f’Ġunju 2012  tas-
salvagwardji regolatorji li japplikaw għal 
servizzi roaming madwar l-Unjoni  fil-
livelli tal-ingrossa u tal-imnut permezz tar-
Regolament (KE) Nru 717/2009 kif 
emendat bir-Regolament (KE) 
Nru 544/2009,  għandha għalhekk twassal 
għal riskju sinifikanti li n-nuqqas ta’ 
pressjoni kompetittiva involuta fis-suq tar-
roaming u l-inċentiv għall-operaturi mobbli 
biex jiksbu l-massimu tad-dħul tar-roaming 
tagħhom jistgħu jwasslu biex il-prezzijiet 
bl-imnut u bl-ingrossa għal roaming 
madwar l-Unjoni  ma jikkostitwux 
riflessjoni raġonevoli tal-ispejjeż involuti 
fil-forniment tas-servizz, u b’hekk jheddu 
l-kisba tal-għanijiet ta ' dan i r-Regolament 
. Intervent regolatorju fis-suq għas-servizzi 
roaming mobbli għandu għalhekk jiġi estiż 
għal wara t-30 ta’ Ġunju 2012 sabiex ikun 
żgurat tnaqqis sostanzjali fl-ispejjeż bl-
għan li fl-2015 tintlaħaq sitwazzjoni, kif 
indikat fl-Aġenda Diġitali Ewropea, li 
fiha ma jkunx baqa' differenzi bejn it-
tariffi nazzjonali u dawk tar-roaming.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-protezzjoni tal-prinċipji tan-
newtralità u l-ftuħ tal-Internet u l-
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kapaċità tal-utenti aħħarin biex jaċċessaw 
u jqassmu l-informazzjoni u jħaddmu l-
applikazzjonijiet u s-servizzi tal-għażla 
tagħhom għandhom isiru ferm aktar 
importanti għax is-Suq Uniku Diġitali 
jinħoloq b'mod partikolari permezz tar-
roaming.

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Skont il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni bit-titolu "Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa", il-mira tal-'broadband 
bażika' hija li netwerks bħal dawn 
għandhom ikopru 100% taċ-ċittadini tal-
Unjoni sal-2013. Minbarra dan, il-
Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni tagħha 
bit-titolu 'Il-Broadband Ewropew: 
investiment fi tkabbir ekonomiku mmexxi 
diġitalment'1 iddeskriviet kif l-aħjar li jiġi 
inkoraġġut il-varar u l-użu ta' broadband 
b'veloċità għolja u b'veloċità għolja ħafna 
fl-Unjoni sabiex jiġi stimulat l-iżvilupp 
tal-ekonomija diġitali, filwaqt li jkun 
possibbli li jinbdew servizzi ġodda.
_____________
1COM(2010) 0472.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 17c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17c) L-iżvilupp tan-netwerks broadband 
bla fili li jippermettu aċċess għall-internet 
u għal applikazzjonijiet innovattivi oħra 
huwa objettiv prinċipali tal-Unjoni u, fi 
ħdan dan il-qafas, l-ewwel Programm tal-
Politika tal-Ispettru tar-Radju 
multiannwali li ġie stabbilit mid-
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[Deċiżjoni Nru .../...UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill...] ifittex li jalloka 
spettru suffiċjenti u adegwat f'waqtu li 
jappoġġa l-objettivi ta' politika tal-Unjoni 
u biex tiġi ssodisfata bl-aħjar mod id-
domanda dejjem tiżdied għal traffiku tad-
dejta wireless. Il-Parlament Ewropew, fir-
riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2011 
dwar 'Il-Broadband Ewropew: l-
investiment fi tkabbir ekonomiku mmexxi 
diġitalment'1 jistieden lill-Kummissjoni 
tikkoordina l-aħjar prattiki fost l-Istati 
Membri fil-qasam tan-netwerks WiFi 
aċċessibbli pubblikament, bla ħlas u 
b’veloċità għolja tat-trasport pubbliku.
_____________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0322.

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 17d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17d) Il-Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni 
tagħha bit-titolu 'Dwar ir-rapport interim 
dwar il-qagħda tal-iżvilupp tas-servizzi 
tar-roaming fl-Unjoni Ewropea'1, tinnota 
li żviluppi teknoloġiċi u/jew l-alternattivi 
għas-servizzi tar-roaming, bħad-
disponibbiltà tal-"Voice over Internet 
Protocol" (VoIP) jew tal-WiFi, jistgħu 
jrendu s-suq tar-roaming tal-Unjoni aktar 
kompetittiv; filwaqt li dawn l-alternattivi, 
partikolarment is-servizzi VoIP, qed 
jintużaw dejjem aktar fil-livell domestiku, 
ma kienx hemm żviluppi sinifikanti fl-użu 
tagħhom waqt ir-roaming.
_____________
1COM(2010) 0356.

Emenda 10
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Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għalhekk għandhom jiġu introdotti 
regoli sabiex jingħata mandat rigward l-
obbligu li jintlaqgħu talbiet raġonevoli għal 
aċċess bl-ingrossa għal netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni mobbli, bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming. Tali talbiet 
għandhom jiġu rrifjutati biss abbażi ta' 
kriterji oġġettivi u ġġustifikati kif xieraq, li 
għandhom jiġu ddeterminati każ b'każ mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali wara l-
proċedura ta' riżoluzzjoni ta' tilwim 
imsemmija fl-Artikolu 17. Sabiex jiġu 
żgurati kondizzjonijiet ugwali għal 
kulħadd, aċċess bl-ingrossa bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming għandu 
jingħata skont l-obbligi regolatorji stipulati 
f'dan ir-Regolament applikabbli fil-livell 
bl-ingrossa, u għandu jqis l-elementi 
differenti tal-ispejjeż meħtieġa għall-
provvediment ta' tali aċċess. Approċċ 
regolatorju konsistenti għall-aċċess bl-
ingrossa għall-provvediment tas-servizzi 
roaming għandu jevita tgħawwiġ bejn l-
Istati Membri.

(19) Għalhekk għandhom jiġu introdotti 
regoli sabiex jingħata mandat rigward l-
obbligu li jintlaqgħu talbiet raġonevoli għal 
aċċess bl-ingrossa għal netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni mobbli, bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming. Tali talbiet 
għandhom jiġu rrifjutati biss abbażi ta' 
kriterji oġġettivi u ġġustifikati kif xieraq, li 
għandhom jiġu ddeterminati każ b'każ mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali wara l-
proċedura ta' riżoluzzjoni ta' tilwim 
imsemmija fl-Artikolu 17. Sabiex jiġu 
żgurati kondizzjonijiet ugwali għal 
kulħadd, aċċess bl-ingrossa bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming għandu 
jingħata skont l-obbligi regolatorji stipulati 
f'dan ir-Regolament applikabbli fil-livell 
bl-ingrossa u skont id-dispożizzjonijiet 
rilevanti tad-Direttiva 2002/19/KE, li 
tinkludi r-regoli dwar in-
nondiskriminazzjoni u l-interoperabilità, 
u għandu jqis l-elementi differenti tal-
ispejjeż meħtieġa għall-provvediment ta' 
tali aċċess. Approċċ regolatorju konsistenti 
għall-aċċess bl-ingrossa għall-
provvediment tas-servizzi roaming għandu 
jevita tgħawwiġ bejn l-Istati Membri.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-klijenti għandu jkollhom id-dritt li 
jagħżlu bejgħ separat tas-servizzi roaming 
mill-bejgħ tal-pakkett mobbli domestiku 
tagħhom. Għandhom jiġu stipulati prinċipji 
bażiċi fir-rigward tal-provvediment ta' 
bejgħ separat ta' servizzi roaming li 
għandhom jiġu introdotti b'mod koordinat 
fl-Unjoni kollha. Il-konsumaturi għandhom 

(22) Il-klijenti għandu jkollhom id-dritt li 
jagħżlu bejgħ separat tas-servizzi roaming 
mill-bejgħ tal-pakkett mobbli domestiku 
tagħhom fl-Unjoni. Għandhom jiġu 
stipulati prinċipji bażiċi fir-rigward tal-
provvediment ta' bejgħ separat ta' servizzi 
roaming li għandhom jiġu introdotti b'mod 
koordinat fl-Unjoni kollha. Il-
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ikunu ħielsa li jagħżlu fornitur differenti 
għas-servizzi roaming mingħajr ma jibdlu 
n-numru tagħhom, u b'mod li jiżgura l-
interoperabbiltà tas-servizzi, fejn is-
servizzi roaming jiġu pprovduti jkun fejn 
ikun fl-Unjoni u bl-istess livell ta' kwalità.

kondizzjonijiet offerti minn fornituri 
domestiċi ta' servizzi roaming għandhom 
ikunu b'mod li l-klijenti jistgħu 
iqabbluhom faċilment. Biex jintlaħaq dan 
l-għan, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi kriterji uniformi għall-għoti ta' 
din l-informazzjoni. Għal dan il-għan, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata 
lill-Kummissjoni. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa mal-BEREC u 
mal-persuni kollha interessati, inkluż fuq 
il-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trasmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
Sakemm jiġu adottati dawn il-kriterji, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jinkoraġġixxu l-għoti ta' 
informazzjoni komparabbli, pereżempju 
permezz ta' gwidi li jużaw bħala referenza 
t-tariffi regolati applikati għas-servizzi 
roaming relevanti. Il-konsumaturi 
għandhom ikunu ħielsa li jagħżlu fornitur 
differenti għas-servizzi roaming mingħajr 
ma jibdlu n-numru tagħhom, u b'mod li 
jiżgura l-interoperabbiltà tas-servizzi u 
f'perjodu qasir ta' żmien, fejn is-servizzi 
roaming jiġu pprovduti jkun fejn ikun fl-
Unjoni u bl-istess livell ta' kwalità.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-klijenti għandhom ikunu jistgħu 
jaqilbu faċilment, fl-aktar żmien qasir 
possibbli, bla pieni u mingħajr ħlas, għal 
operaturi alternattivi tar-roaming jew 
bejn operaturi alternattivi tar-roaming.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) L-operaturi għandhom jiġu mħeġġa  
jilħqu l-objettivi tal-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa b'aktar ħeffa. B'mod partikolari, 
għandu jingħata importanza l-objettiv li 
d-differenzi bejn it-tariffi nazzjonali u tar-
roaming javviċinaw ir-rata ta' żero sal-
2015. Għalhekk, bħala inċentiv, l-
operaturi li huma lesti li jagħmlu offerti 
tar-roaming li huma ugwali jew ogħla 
b'mod insinifikanti mit-tariffi nazzjonali 
tagħhom, għandhom ikunu eżenti mill-
obbligu li jimplimentaw il-miżuri 
strutturali fir-rigward tal-bejgħ separat 
tas-servizzi roaming. Ir-regolaturi 
nazzjonali tat-telekomunikazzjoni 
għandhom joffru t-tali eżenzjonijiet taħt 
kundizzjonijiet stretti u jkunu wkoll 
jistgħu jirtiraw l-eżenzjoni f'każ ta' 
nuqqas ta' konformità. Din is-sistema 
tippermetti wkoll aktar offerti innovattivi 
bħal ma huma 'uża r-roaming qisek 
qiegħed id-dar' jew offerti bbażati fuq l-
ispiża ta' kull xahar, li jkunu aktar 
trasparenti għall-konsumaturi u ma 
jkunux jeħtieġu xi azzjoni min-naħa tal-
konsumaturi.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Matul il-perjodu tranżizzjonali tal-
limiti ta' salvagwardja,  il-klijenti roaming 
ġodda għandhom jiġu infurmati bis-sħiħ 
dwar il-firxa ta' tariffi li jeżistu għar-

(33) Matul il-perjodu tranżizzjonali tal-
limiti ta' salvagwardja, il-klijenti roaming 
ġodda għandhom jiġu infurmati bis-sħiħ 
b'mod ċar u li jiftiehem dwar il-firxa ta' 



PE478.349v02-00 14/53 AD\890078MT.doc

MT

roaming fi ħdan l-Unjoni , inklużi t-tariffi 
li huma konformi mal-Ewrotariffa 
tranżitorja . Il-klijenti roaming eżistenti 
għandhom jingħataw l-opportunità li 
jagħżlu tariffa ġdida konformi mal-
Ewrotariffa tranżitorja  jew kwalunkwe 
tariffa tar-roaming oħra fi żmien speċifiku. 
Għall-klijenti roaming li għadhom ma 
għamlux l-għażla tagħhom f'dan iż-żmien, 
huwa xieraq li jkun hemm distinzjoni bejn 
dawk li diġà għażlu tariffa speċifika jew 
pakkett speċifiku tar-roaming qabel id-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u dawk li 
għadhom ma għażlux. Dawn tal-aħħar 
għandhom jingħataw awtomatikament 
tariffa li tikkonforma ma' dan ir-
Regolament. Il-klijenti roaming li diġà 
jibbenefikaw minn tariffi jew pakketti 
speċifiċi tar-roaming li jissodisfaw ir-
rekwiżiti individwali tagħhom u li huma 
għażlu fuq dik il-bażi, għandhom jibqgħu 
fuq it-tariffa jew pakkett li kienu għażlu 
qabel jekk, wara li jkunu ġew imfakkra 
dwar il-kondizzjonijiet attwali tat-tariffi, 
huma jonqsu milli jesprimu għażla fil-
perjodu ta' żmien rilevanti. Dawn it-tariffi 
jew pakketti speċifiċi tar-roaming jistgħu 
jinkludu, pereżempju, rati fissi ta' roaming, 
tariffi mhux pubbliċi, tariffi bi ħlasijiet fissi 
ta' roaming addizzjonali, tariffi bi ħlasijiet 
għal kull minuta aktar baxxi mill-
Ewrotariffa massima jew tariffi bi ħlasijiet 
ta' installazzjoni.

tariffi li jeżistu għar-roaming fi ħdan l-
Unjoni , inklużi t-tariffi li huma konformi 
mal-Ewrotariffa tranżitorja . Il-klijenti 
roaming eżistenti għandhom jingħataw l-
opportunità li jagħżlu tariffa ġdida 
konformi mal-Ewrotariffa tranżitorja  jew 
kwalunkwe tariffa tar-roaming oħra fi 
żmien speċifiku. Għall-klijenti roaming li 
għadhom ma għamlux l-għażla tagħhom 
f'dan iż-żmien, huwa xieraq li jkun hemm 
distinzjoni bejn dawk li diġà għażlu tariffa 
speċifika jew pakkett speċifiku tar-roaming 
qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament u dawk li għadhom ma 
għażlux. Dawn tal-aħħar għandhom 
jingħataw awtomatikament tariffa li 
tikkonforma ma' dan ir-Regolament. Il-
klijenti roaming li diġà jibbenefikaw minn 
tariffi jew pakketti speċifiċi tar-roaming li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti individwali 
tagħhom u li huma għażlu fuq dik il-bażi, 
għandhom jibqgħu fuq it-tariffa jew 
pakkett li kienu għażlu qabel jekk, wara li 
jkunu ġew imfakkra dwar il-kondizzjonijiet 
attwali tat-tariffi u l-Ewrotariffi 
applikabbli, huma jesprimu għażla lill-
operatur tagħhom. Dawn it-tariffi jew 
pakketti speċifiċi tar-roaming jistgħu 
jinkludu, pereżempju, rati fissi ta' roaming, 
tariffi mhux pubbliċi, tariffi bi ħlasijiet fissi 
ta' roaming addizzjonali, tariffi bi ħlasijiet 
għal kull minuta aktar baxxi mill-
Ewrotariffa massima jew tariffi bi ħlasijiet 
ta' installazzjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ladarba dan ir-Regolament jipprevedi 
li d-Direttivi li jikkostitwixxu l-qafas 
regolatorju tal-2002 għall-komunikazzjoni 
elettronika japplikaw mingħajr preġudizzju 
għal kwalunkwe miżura speċifika adottata 

(34) Ladarba dan ir-Regolament jipprevedi 
li d-Direttivi li jikkostitwixxu l-qafas 
regolatorju tal-2002 għall-komunikazzjoni 
elettronika japplikaw mingħajr preġudizzju 
għal kwalunkwe miżura speċifika adottata 
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għar-regolazzjoni ta' tariffi tar-roaming 
madwar l-Unjoni  għal telefonati telefoniċi 
mobbli bil-vuċi, u ladarba l-fornituri ta' 
servizzi roaming madwar l-Unjoni  kollha 
jistgħu jkunu meħtieġa minn dan ir-
Regolament sabiex jagħmlu tibdiliet fit-
tariffi tar-roaming bl-imnut tagħhom 
sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan 
ir-Regolament, dawn il-bidliet ma 
għandhom jagħtu lill-klijenti tat-telefonija 
mobbli ebda dritt, taħt il-liġijiet nazzjonali 
li jittrasponu l-qafas regolatorju tal-2002 
għall-komunikazzjoni elettronika, li 
jirtiraw mill-kuntratti tagħhom.

għar-regolazzjoni ta' tariffi tar-roaming 
madwar l-Unjoni  għal telefonati telefoniċi 
mobbli bil-vuċi, u ladarba l-fornituri ta' 
servizzi roaming madwar l-Unjoni  kollha 
jistgħu jkunu meħtieġa minn dan ir-
Regolament sabiex jagħmlu tibdiliet fit-
tariffi tar-roaming bl-imnut tagħhom 
sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan 
ir-Regolament, dawn il-bidliet ma 
għandhom jagħtu lill-klijenti tat-telefonija 
mobbli ebda dritt, taħt il-liġijiet nazzjonali 
li jittrasponu l-qafas regolatorju tal-2002 
għall-komunikazzjoni elettronika, li 
jirtiraw mill-kuntratti tagħhom. B'mod 
simili, il-libertà li wieħed ibiddel il-
fornituri tar-roaming hi mingħajr ħsara 
għad-drittijiet u l-obbligi applikabbli 
għas-servizzi nazzjonali skont l-obbligi 
regolatorji u kuntrattwali. 

Ġustifikazzjoni

Id-dritt li wieħed ibiddel il-fornituri tas-servizz roaming ma jagħtix id-dritt lill-konsumaturi li 
joħorġu minn kuntratti nazzjonali. Id-dispożizzjonijiet relevanti nazzjonali jridu jkomplu 
japplikaw.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Għalhekk għandu jiġi introdott sett ta’ 
regoli komuni dwar il-ħlas bl-Ewrotariffa 
għal kull unità fil-livell tal-imnut sabiex 
ikompli jsaħħaħ is-suq uniku u jipprovdi 
livell komuni ta’ protezzjoni mal- Unjoni
kollha lill-konsumaturi tas-servizzi 
roaming fl-Unjoni  kollha.

(40) Għalhekk għandu jiġi introdott sett ta’ 
regoli komuni dwar il-ħlas bl-Ewrotariffa 
għal kull unità fil-livell tal-imnut sabiex 
ikompli jsaħħaħ is-suq uniku u jipprovdi l-
istess livell għoli ta’ protezzjoni mal-
Unjoni  kollha lill-konsumaturi tas-servizzi 
roaming fl-Unjoni  kollha.

Ġustifikazzjoni

Is-sett il-ġdid ta' regoli jridu jipprovdu livell għoli ta' protezzjoni għall-konsumaturi fl-Unjoni 
Ewropea aktar milli sempliċiment livell komuni.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) L-operaturi għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-
konsumaturi transkonfinali ma jiffaċċawx 
problemi minħabba l-pożizzjoni 
transkonfinali tagħhom bħal ma huma 
spejjeż tar-roaming waqt li jkunu 
għadhom fil-pajjiż tad-domiċilju 
tagħhom.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Dejta miġbura minn awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali tindika li prezzijiet 
għoljin għal  tariffi medji bl-ingrossa għal 
servizzi roaming ta' dejta li jintalbu minn 
operaturi ta’ netwerks miżjura minn 
fornituri domestiċi tal-klijenti roaming qed
jippersistu, avolja dawn il-prezzijiet bl-
ingrossa  jidhru li qabdu xejra 'l isfel.

(55) Dejta miġbura minn awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali tindika li prezzijiet 
għoljin għal tariffi medji bl-ingrossa għal 
servizzi roaming ta' dejta li jintalbu minn 
operaturi ta’ netwerks miżjura minn 
fornituri domestiċi tal-klijenti roaming qed 
jippersistu. Anki jekk dawn il-prezzijiet bl-
ingrossa jidhru li qabdu xejra 'l isfel, huma 
għadhom għoljin wisq u sproporzjonati 
meta mqabbla mal-ispejjeż attwali tal-
produzzjoni.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Sabiex jiġi żgurat li l-obbligi 
regolatorji fuq it-tariffi bl-ingrossa u bl-
imnut għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, ta' SMS u ta' dejta ma 

(65) Sabiex jiġi żgurat li l-obbligi 
regolatorji fuq it-tariffi bl-ingrossa u bl-
imnut għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, ta' SMS u ta' dejta ma 
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jinżammux għal żmien itwal milli meħtieġ 
meta s-soluzzjonijiet strutturali jkun 
implimentati b'mod sħiħ u l-kompetizzjoni 
tkun żviluppata biżżejjed fis-suq tar-
roaming, għandhom jiġu stabbiliti 
kondizzjonijiet għan-nuqqas ta' 
applikazzjoni ta' tariffi massimi bl-ingrossa 
u bl-imnut diġà qabel jiġu previsti d-dati ta' 
skadenza. Tali kondizzjonijiet għandhom 
ikunu bbażati fuq differenza sinifikanti 
bejn il-limiti tal-prezzijiet u l-livelli attwali 
tal-prezzijiet. Qed jitqies li differenza 
sinifikanti se tintlaħaq jekk il-prezzijiet fl-
Unjoni jkunu laħqu 75 % tal-limitu tal-
prezzijiet. Għal-limiti tal-prezzijiet bl-
ingrossa l-kriterju ta' 75 % għandu jkun 
ibbażat fuq it-traffiku mhux ibbilanċjat 
bejn l-operaturi li ma jappartjenux għall-
istess grupp. Sabiex jiġi limitat it-
tgħawwiġ bejn l-Istati Membri, il-kriterju 
ta' 75 % għal-limiti tal-prezzijiet bl-imnut 
għandu jkun ikkalkulat billi tinħareġ il-
medja fil-livell tal-Unjoni tal-medji 
nazzjonali għal kull servizz roaming 
separat (bil-vuċi, SMS jew dejta).

jinżammux għal żmien itwal milli meħtieġ 
meta s-soluzzjonijiet strutturali jkun 
implimentati b'mod sħiħ u l-kompetizzjoni 
tkun żviluppata biżżejjed fis-suq tar-
roaming, għandhom jiġu stabbiliti 
kondizzjonijiet għan-nuqqas ta' 
applikazzjoni ta' tariffi massimi bl-ingrossa 
u bl-imnut diġà qabel jiġu previsti d-dati ta' 
skadenza. Tali kondizzjonijiet għandhom 
ikunu bbażati fuq differenza sinifikanti 
bejn il-limiti tal-prezzijiet u l-livelli attwali 
tal-prezzijiet. Qed jitqies li differenza 
sinifikanti se tintlaħaq jekk il-prezzijiet fl-
Unjoni jkunu laħqu 50 % tal-limitu tal-
prezzijiet. Għal-limiti tal-prezzijiet bl-
ingrossa l-kriterju ta' 50 % għandu jkun 
ibbażat fuq it-traffiku mhux ibbilanċjat 
bejn l-operaturi li ma jappartjenux għall-
istess grupp. Sabiex jiġi limitat it-
tgħawwiġ bejn l-Istati Membri, il-kriterju 
ta' 50 % għal-limiti tal-prezzijiet bl-imnut 
għandu jkun ikkalkulat billi tinħareġ il-
medja fil-livell tal-Unjoni tal-medji 
nazzjonali għal kull servizz roaming 
separat (bil-vuċi, SMS jew dejta).

Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Sabiex titjieb it-trasparenza tal-
prezzijiet bl-imnut meta wieħed jagħmel 
jew jirċievi telefonati roaming regolati fi 
ħdan l-Unjoni  u sabiex il-klijenti tar-
roaming ikunu megħjuna jieħdu 
deċiżjonijiet dwar l-użu tat-telefowns 
ċellulari tagħhom meta jkunu msiefra, il-
fornituri tas-servizzi ta' telefonija mobbli 
għandhom jgħinu lill-klijenti roaming 
tagħhom jiksbu faċilment informazzjoni 
bla ħlas dwar it-tariffi tar-roaming 
applikabbli għalihom meta dawn jagħmlu 
jew jirċievu telefonati fi Stat Membru
miżjur. Barra minn hekk, il-fornituri 
għandhom jagħtu lill-klijenti tagħhom, fuq 

(67) Sabiex titjieb it-trasparenza tal-
prezzijiet bl-imnut għall-użu tas-servizzi 
roaming u sabiex il-klijenti tar-roaming 
ikunu megħjuna jieħdu deċiżjonijiet dwar 
l-użu tat-telefowns ċellulari tagħhom meta 
jkunu msiefra, meta jkunu qed jivvjaġġaw 
kemm fl-Unjoni kif ukoll barra minnha,
il-fornituri tas-servizzi ta' telefonija mobbli 
għandhom jgħinu lill-klijenti roaming 
tagħhom jiksbu faċilment informazzjoni 
bla ħlas dwar it-tariffi tar-roaming 
applikabbli għalihom meta dawn jużaw 
servizzi roaming fil-pajjiż miżjur. Barra 
minn hekk, il-fornituri għandhom jagħtu 
lill-klijenti tagħhom, sakemm ikunu 
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talba u bla ħlas, informazzjoni addizzjonali 
dwar it-tariffi għal kull minuta jew unità ta' 
dejta (inkluża l-VAT) meta jiġu 
magħmulin jew riċevuti telefonati bil-vuċi, 
kif ukoll sabiex jintbagħtu u jiġu riċevuti 
SMS, MMS u servizzi oħra ta’ 
komunikazzjoni ta’ dejta fl-Istat Membru 
miżjur. Peress li ċerti gruppi ta' klijenti 
jistgħu jkunu informati tajjeb dwar it-tariffi 
tar-roaming l-operaturi għandhom 
jipprovdu l-possibbiltà li dawn faċilment 
jiddeċiedu li ma jibqgħux jirċievu dan is-
servizz ta' messaġġi awtomatiċi.

jinsabu fl-Unjoni, fuq talba u bla ħlas, 
informazzjoni addizzjonali dwar it-tariffi 
għal kull minuta jew unità ta' dejta (inkluża 
l-VAT) meta jiġu magħmulin jew riċevuti 
telefonati bil-vuċi, kif ukoll sabiex 
jintbagħtu u jiġu riċevuti SMS, MMS u 
servizzi oħra ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
fl-Istat Membru miżjur. Peress li ċerti 
gruppi ta' klijenti jistgħu jkunu informati 
tajjeb dwar it-tariffi tar-roaming l-operaturi 
għandhom jipprovdu l-possibbiltà li dawn
faċilment jiddeċiedu li ma jibqgħux 
jirċievu dan is-servizz ta' messaġġi 
awtomatiċi.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68) It-trasparenza teħtieġ ukoll li l-
fornituri jipprovdu informazzjoni dwar 
tariffi tar-roaming, b'mod partikolari dwar 
l-Ewrotariffa u r-rata fissa li tinkludi 
kollox, jekk dawn joffru tali tariffa, meta 
jsiru abbonamenti u kull meta jkun hemm 
bidla fit-tariffi tar-roaming. Il-fornituri tal-
pajjiż tal-oriġini għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar tariffi tar-roaming 
permezz ta' mezzi adegwati bħal fatturi, l-
internet, riklami televiżivi jew posta 
diretta. Fornituri domestiċi għandhom 
jiżguraw li l-klijenti roaming kollha 
tagħhom ikunu konxji mid-disponibbiltà ta' 
tariffi regolati għall-perjodu kkonċernat  u 
għandhom jibagħtu komunikazzjoni ċara u 
mingħajr preferenza lil dawn il-klijenti fejn 
jiddeskrivu l-kondizzjonijiet tal-
Ewrotariffa u d-dritt li jaqilbu minnha jew 
għaliha.

(68) It-trasparenza teħtieġ ukoll li l-
fornituri jipprovdu informazzjoni dwar 
tariffi tar-roaming, b'mod partikolari dwar 
l-Ewrotariffa u r-rata fissa li tinkludi 
kollox, jekk dawn joffru tali tariffa, meta 
jsiru abbonamenti u kull meta jkun hemm 
bidla fit-tariffi tar-roaming. Il-fornituri tal-
pajjiż tal-oriġini għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar tariffi tar-roaming 
permezz ta' mezzi adegwati bħal fatturi, l-
internet, riklami televiżivi jew posta 
diretta. L-informazzjoni u l-offerti kollha 
għandhom ikunu ċari, jinftiehmu, 
komparabbli u trasparenti fir-rigward ta' 
prezzijiet u karatteristiċi tas-servizzi. Ir-
reklamar tal-offerti roaming u l-
kummerċjalizzazzjoni għall-konsumaturi 
għandhom jikkonformaw b'mod sħiħ mal-
leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tal-
konsumaturi, b'mod partikolari mad-
Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Mejju 2005 dwar prattiki 
kummerċjali żleali fin-negozju mal-
konsumatur fis-suq intern ('Direttiva 
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dwar Prattiki Kummerċjali Żleali')1.
Fornituri domestiċi għandhom jiżguraw li 
l-klijenti roaming kollha tagħhom ikunu 
konxji mid-disponibbiltà ta' tariffi regolati 
għall-perjodu kkonċernat  u għandhom 
jibagħtu komunikazzjoni ċara u mingħajr 
preferenza lil dawn il-klijenti bil-miktub
fejn jiddeskrivu l-kondizzjonijiet tal-
Ewrotariffa u d-dritt li jaqilbu minnha jew 
għaliha.

_____________
1 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Barra minn hekk , għandhom jiġu 
introdotti miżuri biex itejbu t-trasparenza 
ta’ prezzijiet bl-imnut għal servizzi ta' 
roaming ta' dejta, b’mod partikolari biex 
jeliminaw il-fenomenu ta’ “kont li jaħsdek” 
li huwa ostaklu għall-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern u biex jipprovdu lill-klijenti 
roaming bl-għodod li jeħtieġu għal 
monitoraġġ u kontroll tan-nefqa tagħhom 
fuq servizzi ta' roaming ta' dejta. Bl-istess 
mod, ma għandu jkun hemm l-ebda xkiel 
biex jinħarġu applikazzjonijiet jew 
teknoloġiji li jistgħu jkunu sostitut jew 
alternattiva għas-servizzi roaming, bħall-
WiFi. Il-konsumaturi għandhom jiġu 
pprovduti b’din l-informazzjoni, biex 
permezz tagħha jkunu jistgħu jagħmlu 
għażla informata.

(69) Barra minn hekk , għandhom jiġu 
introdotti miżuri biex itejbu t-trasparenza 
ta’ prezzijiet bl-imnut għal servizzi kollha
ta' roaming, b’mod partikolari biex 
jeliminaw il-fenomenu ta’ “kont li jaħsdek” 
li huwa ostaklu għall-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern u biex jipprovdu lill-klijenti 
roaming bl-għodod li jeħtieġu għal 
monitoraġġ u kontroll tan-nefqa tagħhom 
fuq servizzi ta' roaming ta' dejta. Bl-istess 
mod, ma għandu jkun hemm l-ebda xkiel 
biex jinħarġu applikazzjonijiet jew 
teknoloġiji li jistgħu jkunu sostitut jew 
alternattiva għas-servizzi roaming, bħall-
WiFi jew mekkaniżmi lokali ta' "local 
breakout". Il-konsumaturi għandhom jiġu 
pprovduti b’din l-informazzjoni, biex 
permezz tagħha jkunu jistgħu jagħmlu 
għażla informata.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 70
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) B’mod partikolari, operaturi mobbli 
għandhom jipprovdu lill-klijenti roaming 
tagħhom b’informazzjoni personalizzata 
dwar it-tariffi applikabbli għal dawk il-
klijenti għal servizzi ta' roaming ta' dejta 
kull darba li jibdew servizz ta' roaming ta' 
dejta hekk kif jaslu fi Stat Membru ieħor. 
Din l-informazzjoni għandha tinbagħat lit-
telefown mobbli tagħhom jew apparat 
mobbli ieħor b’mod l-aktar adattat biex 
jirċevuh u jifhmuh malajr.

(70) B’mod partikolari, operaturi tal-
mobile għandhom jipprovdu lill-klijenti 
roaming tagħhom, mingħajr ħlas,
b’informazzjoni personalizzata dwar it-
tariffi applikabbli għal dawk il-klijenti għal 
servizzi ta' roaming ta' dejta kull darba li 
jibdew servizz ta' roaming ta' dejta hekk kif 
jaslu f'pajjiż ieħor. dan ir-rekwiżit għandu 
japplika sa mill-1 ta' Jannar 2013 għal 
pajjiżi barra mill-Unjoni. Din l-
informazzjoni għandha tinbagħat lit-
telefown mobbli tagħhom jew apparat 
mobbli ieħor b’mod l-aktar adattat biex 
jirċevuh u jifhmuh malajr, u b'tali mod li 
jkun permess l-aċċess faċli għaliha f'data 
aktar tard.

Ġustifikazzjoni

'Pop-up' mhijiex mezz effettiv li bih jiġu infurmati l-konsumaturi dwar it-tariffi applikabbli 
għax il-konsumaturi li jkollhom x'jagħmlu għandhom ċans kbir li meta jirċevuha jagħlquha 
mingħajr ma jaraw il-kontenut tagħha sabiex ilestu dak li jkunu qed jagħmlu.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71) Sabiex jiġi ffaċilitat il-fehim tal-
klijenti tal-konsegwenzi finanzjarji tal-użu 
ta’ servizzi ta' roaming ta' dejta regolati u 
sabiex ikunu jistgħu jimmonitoraw u 
jikkontrollaw l-infiq tagħhom, il-fornitur 
domestiku għandu jagħti eżempji għall-
applikazzjonijiet ta’ roaming ta' dejta, 
bħall-e-mail, stampi u bbrawżjar fuq l-
Internet, billi jindika d-daqs approssimattiv 
tagħhom f’dak li għandu x’jaqsam mal-użu 
ta' dejta.

(71) Sabiex jiġi ffaċilitat il-fehim tal-
klijenti tal-konsegwenzi finanzjarji tal-użu 
ta’ servizzi ta' roaming ta' dejta u sabiex 
ikunu jistgħu jimmonitoraw u 
jikkontrollaw l-infiq tagħhom, meta jiġi 
ffirmat il-kuntratt u fi kwalunkwe żmien 
wara dan fuq talba tal-konsumatur, il-
fornitur domestiku għandu jagħti eżempji 
b'xejn għall-applikazzjonijiet ta’ roaming 
ta' dejta, bħall-e-mail, stampi u bbrawżjar 
fuq l-Internet, billi jindika d-daqs 
approssimattiv tagħhom f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-użu ta' dejta.
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Barra minn hekk, biex jiġu evitati 
kontijiet li jaħsdu, l-operaturi mobbli 
għandhom jiddefinixxu limitu finanzjarju 
u/jew tal-volum massimu wieħed jew aktar 
għat-tariffi mhux imħallsa tagħhom għas-
servizzi ta’ roaming ta' dejta, espressi fil-
munita li biha jiġi ffatturat il-klijent 
roaming u li għandhom joffru lill-klijenti 
roaming tagħhom kollha, mingħajr ħlas, 
b’notifika meta dan il-limitu jkun se 
jintlaħaq. Meta jintlaħaq dan il-limitu 
massimu, il-klijenti ma għandhomx 
ikomplu jirċievu u jintalbu jħallsu għal 
dawk is-servizzi sakemm ma jitolbux 
speċifikament li dawk is-servizzi jkomplu 
jiġu pprovduti konformement mat-termini 
u l-kondizzjonijiet stipulati fin-notifika. Il-
klijenti roaming għandhom jingħataw l-
opportunità biex jagħżlu kwalunkwe 
waħda minn dawn il-limiti finanzjarji jew 
tal-volum massimi fi żmien perjodu 
raġonevoli jew biex jagħżlu li ma 
jkollhomx limitu ta’ dan it-tip. Sakemm il-
klijenti ma jiddikjarawx mod ieħor, 
għandhom jitpoġġew f’sistema ta’ 
limitazzjoni awtomatika (default).

(72) Barra minn hekk, biex jiġu evitati 
kontijiet li jaħsdu kemm għas-servizzi ta' 
roaming ta' dejta fl-Unjoni u, sa mill-
1 ta' Jannar 2012, barra minnha, l-
operaturi mobbli għandhom jiddefinixxu 
limitu finanzjarju u/jew tal-volum massimu 
wieħed jew aktar għat-tariffi mhux 
imħallsa tagħhom għas-servizzi ta’ 
roaming ta' dejta, espressi fil-munita li biha 
jiġi ffatturat il-klijent roaming u li 
għandhom joffru lill-klijenti roaming 
tagħhom kollha, mingħajr ħlas, b’notifika, 
f'format ta' midja li tista' terġa' tiġi 
konsultata sussegwentement, meta dan il-
limitu jkun se jintlaħaq. Meta jintlaħaq dan 
il-limitu massimu, il-klijenti ma 
għandhomx ikomplu jirċievu u jintalbu 
jħallsu għal dawk is-servizzi sakemm ma 
jitolbux speċifikament li dawk is-servizzi 
jkomplu jiġu pprovduti konformement 
mat-termini u l-kondizzjonijiet stipulati 
fin-notifika. F'dan il-każ, għandhom 
jirċievu konferma b'xejn, f'format ta' 
midja li tista' terġa' tiġi kkonsultata 
sussegwentement. Il-klijenti roaming 
għandhom jingħataw l-opportunità biex 
jagħżlu kwalunkwe waħda minn dawn il-
limiti finanzjarji jew tal-volum massimi fi 
żmien perjodu raġonevoli jew biex jagħżlu 
li ma jkollhomx limitu ta’ dan it-tip. 
Sakemm il-klijenti ma jiddikjarawx mod 
ieħor, għandhom jitpoġġew f’sistema ta’ 
limitazzjoni awtomatika (default).

Ġustifikazzjoni

'Pop-up' mhijiex mezz tajjeb biex tavża lill-konsumaturi li jkunu se jilħqu l-limitu massimu 
għax jekk ikollhom x'jagħmlu se jippruvaw jagħlqu l-'pop-up' hekk kif jirċevuha u jispiċċaw 
dak li jkunu qed jagħmlu. Barra minn hekk, tidher vitali għall-konsumaturi li jirċievu 
konferma li huma qablu li jkomplu jużaw is-servizz offrut minkejja li huma jkunu laħqu l-
limitu massimu. Din hija mfassla biex twaqqaf lill-konsumaturi milli sempliċiment jagħfsu l-
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buttuna mingħajr ma jirrealizzaw il-konsegwenzi ta' dak li jkunu qed jagħmlu.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 72a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72a) Peress li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
attwali ma fiha l-ebda dispożizzjoni dwar 
it-trażżin ta' kontijiet li jaħsdu għal 
roaming barra mill-Unjoni, il-
konsumaturi għandhom fil-futur ikunu 
infurmati dwar l-ispejjeż tar-roaming 
ikkonċernati meta jsir roaming barra 
mill-Unjoni u jkunu koperti mid-
dispożizzjonijiet dwar il-kontijiet li jaħsdu 
li japplikaw għal roaming fi ħdan l-
Unjoni;

Emenda 27
Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Madankollu, mid-dħul fis-seħħ tal-
emendi introdotti bir-Regolament (KE) 
Nru 544/2009, ġie osservat li huwa anqas 
probabbli li l-klijenti b'tariffi mħallsin 
minn qabel li jirċievu "kontijiet li jaħsdu" 
għall-użu ta' servizzi ta' roaming ta' dejta, 
minħabba li li l-ammont ta' kreditu 
disponibbli diġà jkun intgħażel minn 
qabel. Barra minn hekk, bit-tariffa Ewro-
dejta tranżitorja b'rati regolati għal tariffi 
tar-roaming ta' dejta, dawn il-klijenti se 
jibbenefikaw ukoll minn protezzjoni 
addizzjonali kontra l-prezzijiet għoljin 
għal dawk is-servizzi. Għal dawn ir-
raġunijiet, id-dispożizzjonijiet dwar il-
limitu tal-interruzzjoni tas-servizz ma 
għandhomx japplikaw għal klijenti li 
għandhom kuntratti mħallsin minn qabel.

(74) Il-klijenti b'tariffi mħallsin minn qabel 
jistgħu jirċievu wkoll "kontijiet li jaħsdu" 
għall-użu ta' servizzi ta' roaming ta' dejta. 
Għal din ir-raġuni, id-dispożizzjonijiet 
dwar il-limitu tal-interruzzjoni tas-servizz 
għandhom japplikaw ukoll għal dawn il-
klijenti. Minbarra dan, il-klijenti li 
għandhom kuntratti mħallsin minn qabel 
għandhom jirċievu avviż fi żmien xieraq li 
jindika li huma qed iqarrbu lejn il-limitu 
tal-kreditu.
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Ġustifikazzjoni

Il-klijenti li ħallsu minn qabel jeħtieġu l-istess livell ta' protezzjoni bħall-klijenti l-oħra, 
speċjalment meta l-kuntratti mħallsin minn qabel jippermettu l-użu ta' servizzi ta' 
komunikazzjoni lil hinn mil-limitu tal-kreditu jew jinkludu "għażla awtomatika ta' ħlas". 
Minbarra dan, peress li l-użu ta' servizzi roaming jista' jimplika l-konsum ta' malajr tal-
kreditu, il-fornituri għandhom jibagħtu avviż lill-konsumaturi sabiex jipprevjenu li l-kreditu 
jispiċċa f'salt u b'mod mhux mistenni.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 81

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(81) Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
effettività ta ' dan i r-Regolament fid-dawl 
tal-objettivi tiegħu u l-kontribut għall-
implimentazzjoni tal-qafas regolatorju u l-
iffunzjonar tajjeb suppost tas-suq intern. 
F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-impatt fuq il-pożizzjoni 
kompetittiva tal-fornituri tal-
komunikazzjoni mobbli ta’ daqsijiet 
differenti u minn inħawi differenti tal-
Unjoni  , l-iżviluppi, ix-xejriet u t-

trasparenza fit-tariffi bl-imnut u bl-
ingrossa, ir-relazzjoni tagħhom mal-
ispejjeż innifishom, il-punt sa fejn il-
preżunzjonijiet li saru fil-valutazzjoni tal-
impatt li akkumpanjat dan ir-Regolament 
ikunu ġew ikkonfermati u l-ispejjeż għall-
konformità tal-operaturi u l-impatt fuq l-
investimenti. Il-Kummissjoni għandha 
wkoll, fid-dawl tal-iżviluppi tekonoloġiċi, 
tikkunsidra d-disponibbiltà u l-kwalità tas-
servizzi li huma alternattiva għar-roaming 
(bħall- aċċess permezz tal-WIFI  ).

(81) Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
effettività ta ' dan i r-Regolament fid-dawl 
tal-objettivi tiegħu u l-kontribut għall-
implimentazzjoni tal-qafas regolatorju u l-
iffunzjonar tajjeb suppost tas-suq intern. 
F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-impatt fuq il-pożizzjoni 
kompetittiva tal-fornituri tal-
komunikazzjoni mobbli ta’ daqsijiet 
differenti u minn inħawi differenti tal-
Unjoni, l-iżviluppi, ix-xejriet u t-

trasparenza fit-tariffi bl-imnut u bl-
ingrossa, ir-relazzjoni tagħhom mal-
ispejjeż innifishom, il-punt sa fejn il-
preżunzjonijiet li saru fil-valutazzjoni tal-
impatt li akkumpanjat dan ir-Regolament 
ikunu ġew ikkonfermati u l-ispejjeż għall-
konformità tal-operaturi u l-impatt fuq l-
investimenti. Il-Kummissjoni għandha 
wkoll, fid-dawl tal-iżviluppi tekonoloġiċi, 
tikkunsidra d-disponibbiltà u l-kwalità tas-
servizzi li huma alternattiva għar-roaming 
(bħall- aċċess permezz tal-WIFI jew
permezz ta' mekkaniżmi ta' "local 
breakout").

Emenda 29
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll 
regoli mmirati sabiex tiżdied it-trasparenza 
tal-prezzijiet u jittejjeb l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tariffi lill-utenti ta’ 
servizzi ta’ roaming madwar l-Unjoni  .

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll 
regoli mmirati sabiex tiżdied it-trasparenza 
tal-prezzijiet u jittejjeb l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tariffi lill-utenti ta’ 
servizzi ta’ roaming fi ħdan l-Unjoni, u sa 
mill-1 ta' Jannar 2013, barra mill-Unjoni.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limiti tat-tariffi stabbiliti f’dan ir-
Regolament huma espressi f’eEuro. Meta 
tariffi rregolati bl-Artikoli  6, 7, 8, 9, 11 u 
12  huma denominati f’muniti differenti, il-
limiti inizjali skont dawk l-Artikoli 
għandhom ikunu determinati f’dawk il-
muniti billi japplikaw ir-rati referenzjali 
tal-kambju ppubblikati fit-
30 ta' Mejju 2012  mill-Bank Ċentrali 
Ewropew f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Il-limiti tat-tariffi stabbiliti f’dan ir-
Regolament huma espressi f’euro. Meta 
tariffi rregolati bl-Artikoli  6, 7, 8, 9, 11 u 
12  huma denominati f’muniti differenti, il-
limiti inizjali skont dawk l-Artikoli 
għandhom ikunu determinati f’dawk il-
muniti billi japplikaw ir-rati referenzjali 
tal-kambju ppubblikati fit-
30 ta' Mejju 2012  mill-Bank Ċentrali 
Ewropew f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew bl-applikazzjoni tal-medja 
tar-rati tal-kambju ta' referenza 
ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
fis-sitt xhur qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, skont liema minn dawn il-
limiti tal-ħlas inizjali huwa l-aktar baxx, 
wara li jkunu issarrfu f'muniti għajr l-
euro.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din il-bidla huwa li jitnaqqas ir-riskju ta' sitwazzjoni fejn minkejja li r-rati 
jitnaqqsu abbażi tal-emendi adottati minn dan ir-Regolament, ma jkunx hemm tnaqqis fil-
ħlasijiet f'dawk il-pajjiżi li ma jużawx l-euro minħabba t-tibdilfir-rati tal-kambju.  Il-proposta 
ma teliminax dan ir-riskju, hija tipprovdi biss metodu alternattiv għall-konverżjoni mill-euros 
għal muniti oħra.
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) “fornitur domestiku” tfisser impriża li 
tipprovdi lil klijent servizzi ta' roaming 
madwar l-Unjoni jew permezz tan-netwerk 
tagħha stess jew bħala operatur jew 
rivenditur ta’ servizz mobbli ta’ netwerk 
virtwali;

(b) “fornitur domestiku” tfisser operatur li 
jipprovdi lil klijent roaming servizzi ta' 
roaming madwar l-Unjoni jew permezz 
tan-netwerk tagħha stess jew bħala 
operatur jew rivenditur ta’ servizz mobbli 
ta’ netwerk virtwali, jew kwalunkwe tip ta' 
fornitur ta' servizzi roaming;

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri domestiċi kollha għandhom jiġu dikjarati bħala operaturi, kif definit mill-pakkett 
tal-'komunikazzjoni elettronika', id-direttivi qafas u l-awtorizzazzjoni, bl-għan li jiggarantixxu 
li l-istess obbligi u drittijiet japplikaw għall-atturi kollha li jfornu servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika ta' roaming lill-utenti finali. Dan it-tibdil fir-regolament hu ġustifikat minħabba l-
fatt li atturi ġodda se jidħlu fis-suq minħabba l-obbligu l-ġdid ta' separazzjoni. Jeħtieġ ukoll li 
jiġi kjarifikat li l-fornituri l-oħra tas-servizzi jikkostitwixxu sottokategorija tal-fornituri 
domestiċi, peress li l-artikolu 2(m) ma tantx huwa ċar f'dan ir-rigward. Ċerti dispożizzjonijiet 
tar-regolament inkella se jkunu inkoerenti jew se jikkawżaw konfużjoni (pereżempju: l-obbligi 
tariffarji ma jsemmux ħlief il-"fornitur domestiku"). Jaqbel li jkun żgurat li l-atturi kollha 
jkunu sottomessi għall-istess regoli.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) “servizz ta' roaming ta' dejta regolat” 
tfisser servizz roaming li jippermetti l-użu 
ta’ pakkett ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
trażmessa minn klijent roaming permezz 
tat-telefown mobbli tiegħu jew apparat 
mobbli ieħor waqt li jkun ikkonnettjat ma’ 
netwerk miżjur. Servizz ta' roaming ta' 
dejta regolat ma jinkludix it-trażmissjoni 
jew ir-riċevimentta’ telefonati roaming jew 
messaġġi SMS regolati, iżda jinkludi t-
trażmissjoni u r-riċeviment ta’ messaġġi 
MMS;

(k) “servizz ta' roaming ta' dejta regolat” 
tfisser servizz roaming li jippermetti l-użu 
ta’ pakkett ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
trażmessa minn klijent roaming permezz 
tat-telefown mobbli tiegħu jew apparat 
mobbli ieħor waqt li jkun ikkonnettjat ma’ 
netwerk miżjur. Servizz ta' roaming ta' 
dejta regolat ma jinkludix it-trażmissjoni 
jew ir-riċevimentta’ telefonati roaming jew 
messaġġi SMS regolati, it-trażmissjoni u r-
riċeviment ta’ messaġġi MMS u l-
komunikazzjoni tad-dejta bejn magna u 
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oħra (M2M);

Ġustifikazzjoni

L-MMS għandu jiġi eskluż mid-definizzjoni ta' roaming tad-dejta regolat, kif ġara bl-SMS, 
waqt li nirrikonoxxu li din ma tistax tkun imqabbla ma' servizzi oħra tad-dejta. Il-
komunikazzjoni bejn magna u oħra għandha tiġi eskluża mid-definizzjoni tar-roaming tad-
dejta regolat għaliex hi servizz differenti: a) Mhuwiex indirizzat direttament lill-klijenti tas-
suq tal-massa (meta l-għan tar-regolazzjoni tar-roaming hu li l-klijenti tas-suq tal-massa jiġu 
protetti minn prezzijiet eċċessivi) 2) ġeneralment huwa servizz integrat, li jeħtieġ żvilupp ad 
hoc li jsir mill-operatur tan-netwerk mobbli (MNO), mibjugħ lil klijenti ta' negozji jew l-aqwa 
klijenti (impriżi).   

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) "fornitur alternattiv tar-roaming" 
tfisser fornitur domestiku, li jkun differenti 
mill-operatur li jipprovdi servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli, li 
jipprovdi lil klijent roaming b'servizzi 
roaming permezz tan-netwerk tiegħu stess 
jew bħala operatur jew rivenditur ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali;

(m) "fornitur alternattiv tar-roaming" 
tfisser fornitur, li jkun differenti mill-
operatur li jipprovdi servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli, li jipprovdi lil 
klijent roaming b'servizzi roaming permezz 
tan-netwerk tiegħu stess jew bħala operatur 
jew rivenditur ta' servizz mobbli ta' 
netwerk virtwali;

Ġustifikazzjoni

Hekk kif diġà gie ddikjarat minn BEREC, il-kliem tar-regolament għandu jkun flessibbli 
biżżejjed biex jippermetti l-individwalizzazzjoni ta' soluzzjoni fost firxa ta' għażliet, mingħajr 
ma titwarrab xi possibbiltà oħra. Kif ġie ddikjarat fir-regolament, huwa r-rwol ta' BEREC li 
jiddefinixxi l-aqwa soluzzjoni ta' implimentazzjoni.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) "aċċess għal roaming bl-ingrossa" 
tfisser li tiġi pprovduta d-disponibbiltà ta' 
faċilitajiet u/jew servizzi lil impriża oħra, 

(n) "aċċess għal roaming bl-ingrossa" 
tfisser li tiġi pprovduta d-disponibbiltà ta' 
faċilitajiet u/jew servizzi lil impriża oħra, 
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taħt kondizzjonijiet iddefiniti, sabiex jiġu 
pprovduti servizzi roaming lil klijenti bl-
imnut;

fuq bażi mhux diskriminatorja taħt 
kondizzjonijiet iddefiniti, sabiex jiġu 
pprovduti servizzi roaming lil klijenti bl-
imnut;

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) "profil ta' roaming tal-Unjoni 
Ewropea (UE)" tfisser profil li jiġi 
kkonfigurat minn qabel għall-
provvediment ta' servizzi separati ta' 
roaming, li jiġi pprovdut flimkien ma' 
profil għall-provvediment ta' servizzi 
mobbli domestiċi fuq l-istess SIM card.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jkun newtrali f'termini teknoloġiċi sabiex jevita li jkun hemm 
leġiżlazzjoni li diġà tkun antikwata fl-istadju tal-implimentazzjoni. Dan jirreferi għad-
direzzjoni ta' "dual imsi" (żewġ identitajiet ta' abbonat ta' telefown ċellulari fuq l-istess SIM 
card), li ġiet proposta mill-KE bħala soluzzjoni teknika.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operaturi tan-netwerk mobbli għandhom 
jissodisfaw kull talba raġonevoli għal 
aċċess għal roaming bl-ingrossa, inklużi 
dawk minn operaturi jew rivendituri ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali. Regoli 
dwar tariffi ta' roaming bl-ingrossa stipulati 
fl-Artikoli 6, 8 u 11 għandhom japplikaw 
għall-provvediment ta' aċċess ta' roaming 
bl-ingrossa.

1. Operaturi tan-netwerk mobbli għandhom 
jissodisfaw kull talba raġonevoli għal 
aċċess għal roaming bl-ingrossa, inklużi 
dawk minn operaturi jew rivendituri ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali. It-talba 
għal aċċess għal roaming bl-ingrossa 
għandha tibqa' proporzjonali u tkun 
adattata għall-parti li talbet aċċess. Regoli 
dwar tariffi ta' roaming bl-ingrossa stipulati 
fl-Artikoli 6, 8 u 11 għandhom japplikaw 
għall-provvediment ta' aċċess ta' roaming 
bl-ingrossa. Dawk ir-regoli għandhom 
ikunu mingħajr preġudizzju għall-irkupru 
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ta' spejjeż oħra marbutin mal-aċċess għal 
roaming bl-ingrossa mill-operatur tan-
netwerk mobbli.

Ġustifikazzjoni

Id-dritt għall-aċċess ma jistax ikun l-istess bħal dak ta' MVNO Sħiħ u ta' rivenditur. L-ispejjeż 
l-oħra marbuta mal-kunsinna ta' tali aċċess għandhom jiġu rkuprati mill-operatur tan-
netwerk mobbli.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jkopri aċċess għall-elementi kollha tan-
netwerk u l-faċilitajiet assoċjati miegħu, is-
servizzi rilevanti, is-sistemi tas-softwer u 
tal-informazzjoni, meħtieġa għall-
provvediment ta' servizzi roaming lill-
klijenti.

2. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jkopri, sakemm il-proporzjonalità hija 
garantita, aċċess għall-elementi kollha tan-
netwerk u l-faċilitajiet assoċjati miegħu, is-
servizzi rilevanti, is-sistemi tas-softwer u 
tal-informazzjoni, meħtieġa għall-
provvediment ta' servizzi roaming lill-
klijenti. Is-servizzi addizzjonali li jmorru 
lil hinn mill-aċċess bażiku għal roaming 
bl-ingrossa, pereżempju l-forniment ta' 
servizzi tal-konsumatur jew servizzi 
marbutin mal-kontijiet għandhom jiġu 
rimborżati.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li kwalunkwe persuna li tfittex l-aċċess mhijiex se titħalla tressaq talba 
għall-aċċess ta' assi. Rivendituri li ma jiddisponux minn faċilitajiet proprji tagħhom għall-
ħruġ tal-kontijiet, jistgħu jitolbu lill-fornituri tan-netwerk domestiku jfornu sistema 
addizzjonali għall-ħruġ tal-kontijiet ta' aċċess purament bl-ingrossa, bil-prezz irregolat. Il-
fornituri tan-netwerks domestiċi għandhom jiġu rimborżati għal tali servizzi addizzjonali.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-1 ta' Lulju 2014, il-fornituri 
domestiċi għandhom jgħarrfu lill-klijenti
roaming tagħhom dwar il-possibbiltà li ma 
jibqgħux abbonati mas-servizzi roaming 
eżistenti tagħhom u li jagħżlu servizzi 
roaming mingħand fornitur alternattiv ta' 
roaming. Il-klijenti roaming għandhom 
jingħataw perjodu ta' xahrejn u fi żmien 
dan il-perjodu huma għandhom jgħarrfu 
l-għażla tagħhom lill-fornitur domestiku 
tagħhom. Klijenti roaming li ma jkunux 
esprimew l-għażla tagħhom fi żmien dak 
il-perjodu għandu jkollhom id-dritt li 
jagħżlu fornitur alternattiv ta' roaming
meta jridu, skont il-paragrafi 3 u 4.

2. Mill-1 ta' Mejju 2014, klijenti roaming 
għandu jkollhom id-dritt li ma jibqgħux 
abbonati mas-servizzi roaming eżistenti 
tagħhom u li jagħżlu servizzi roaming 
mingħand fornitur alternattiv ta' roaming 
meta jridu, skont il-paragrafi 3 u 4. Il-
fornituri domestiċi għandhom jinfurmaw 
il-klijenti attwali roaming tagħhom dwar 
dan id-dritt qabel l-1 ta' Mejju 2014.

Ġustifikazzjoni

L-emenda saret biex jiġi enfasizzat li l-klijent għandu d-dritt espress li jbiddel il-fornitur ta' 
roaming tiegħu, li għandu jkun l-element prinċipali ta' dan il-paragrafu. L-obbligu tal-
fornitur li jgħarraf lill-klijent tiegħu jitnissel minn dan. Għal impatt rapidu tal-miżura 
strutturali, l-emenda għandha tiġi stabbilita qabel il-perjodu tal-vakanzi tas-sajf fl-2014. 
Barra minn hekk, il-klijenti eżistenti għandhom jiġu infurmati minn qabel bit-tibdiliet.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kwalunkwe bidla għal jew minn fornitur 
alternattiv ta' roaming għandha tkun 
mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet marbuta 
ma' elementi tal-abbonament għajr ir-
roaming, u għandha titwettaq fi żmien 
ħamest ijiem, għajr li meta klijent roaming 
li jkun abbonat ma' pakkett domestiku li 
jinkludi tariffi roaming li huma differenti 
mill-Ewrotariffa, it-tariffa Ewro-SMS jew 
it-tariffa Ewro-dejta, il-fornitur domestiku 
jista' jdewwem il-bidla minn abbonament 
antik għal wieħed ġdid f'dak li għandu 

4. Kwalunkwe bidla għal jew minn fornitur 
alternattiv ta' roaming jew bejn il-fornituri 
alternattivi ta' roaming, għandha tkun 
mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet marbuta 
ma' elementi tal-abbonament għajr ir-
roaming, u għandha titwettaq fl-iqsar 
żmien possibbli li ma jaqbiżx it-tlett ijiem, 
li għandu jiġi definit fil-linji gwida 
BEREC, għajr li meta klijent roaming li 
jkun abbonat ma' pakkett domestiku li 
jinkludi tariffi roaming li huma differenti 
mill-Ewrotariffa, it-tariffa Ewro-SMS jew 
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x'jaqsam ma' servizzi roaming għal perjodu 
speċifiku li ma jaqbiżx tliet xhur.

it-tariffa Ewro-dejta, il-fornitur domestiku 
jista' jdewwem il-bidla minn abbonament 
antik għal wieħed ġdid f'dak li għandu 
x'jaqsam ma' servizzi roaming għal perjodu 
speċifiku li ma jaqbiżx xahar.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jagħmlu jew iġeddu kuntratt dwar 
servizzi ta' komunikazzjoni mobbli, il-
fornituri domestiċi għandhom jipprovdu 
lill-konsumaturi kollha fuq bażi 
individwali bit-tagħrif kollu dwar il-
possibbiltà li jagħżlu fornitur alternattiv ta' 
roaming u jiffaċilitaw il-konklużjoni ta' 
kuntratt ma' fornitur alternattiv ta' roaming. 
Klijenti li jikkonkludu kuntratt ma' fornitur 
domestiku għal servizzi roaming 
għandhom jikkonfermaw b'mod espliċitu 
li ġew infurmati bit-tali possibbiltà. Il-
fornituri ta' servizzi ta' komunikazzjoni 
mobbli ma għandhomx jipprevjenu lill-
bejjiegħa bl-imnut li jservu bħala punti ta' 
bejgħ tagħhom milli joffru kuntratti għal 
servizzi roaming separati ma' fornituri 
alternattivi ta' roaming.

5. Meta jagħmlu jew iġeddu kuntratt dwar 
servizzi ta' komunikazzjoni mobbli, il-
fornituri domestiċi għandhom jipprovdu 
lill-konsumaturi kollha fuq bażi 
individwali b'mod ċar u li jiftiehem tajjeb 
u fuq mezz li jservi fit-tul bit-tagħrif kollu 
dwar il-possibbiltà li jagħżlu fornitur 
alternattiv ta' roaming u m'għandhomx 
ifixklu l-konklużjoni ta' kuntratt ma' 
fornitur alternattiv ta' roaming. Klijenti li 
jikkonkludu kuntratt ma' fornitur 
domestiku għal servizzi roaming 
għandhom jiġu infurmati bit-tali 
possibbiltà. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
komunikazzjoni mobbli ma għandhomx 
jirrestrinġu u lanqas jipprevjenu lill-
bejjiegħa bl-imnut li jservu bħala punti ta' 
bejgħ tagħhom milli joffru kuntratti għal 
servizzi roaming separati ma' fornituri 
alternattivi ta' roaming.

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-fornituri għandhom jinfurmaw lill-
klijenti b'mod ċar u li jiftiehem dwar it-
tariffi u l-offerti ta' servizzi roaming. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 17a 
biex tistabbilixxi kriterji uniformi għall-
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provvista ta' informazzjoni bħal din, 
sabiex tiżgura l-komparabbiltà, wara li 
tkun ikkonsultat lill-BEREC u lil dawk 
interessati. Sakemm jiġu adottati dawn il-
kriterji, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jinkoraġġixxu l-
għoti ta' informazzjoni komparabbli, 
pereżempju permezz ta' gwidi li jużaw 
bħala referenza t-tariffi regolati applikati 
għas-servizzi roaming relevanti.

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp tas-suq uniku, 
l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet tekniċi 
għall-faċilità ta' bejgħ separat ta' servizzi 
roaming għandu jsir fl-istess ħin fl-Unjoni 
kollha.

Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp tas-suq uniku, 
l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet tekniċi 
għall-faċilità ta' bejgħ separat ta' servizzi 
roaming għandu jsir fl-istess ħin fl-Unjoni 
kollha u għandu jissodisfa l-kriterji li 
ġejjin:
a) kull soluzzjoni teknika għandha tkun 
kosteffikaċi;
b) għandha tiġi diżinjata b'mod li 
tiffaċilita l-użu għall-klijent;
c) għandha tippermetti grad massimu ta' 
interoperabbiltà;
d) il-klijenti għandhom ikunu jistgħu 
jaqilbu faċilment għal fornitur alternattiv 
tar-roaming jew bejn fornituri alternattivi 
tar-roaming filwaqt li jżommu n-numru 
tagħhom tal-mowbajl;
e) ir-roaming minn ċittadini tal-Unjoni 
f'pajjiżi terzi jew minn ċittadini ta' pajjiżi 
terzi fl-Unjoni m'għandux jiġi mxekkel.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi għandhom 
jiżguraw li sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Lulju 2014, il-faċilitajiet ikunu ġew 
implimentati sabiex jiġi żgurat li l-klijent 
ikun jista' juża servizzi mobbli domestiċi u 
servizzi separati ta' roaming offruti minn 
operatur alternattiv ta' roaming filwaqt li 
jżommu n-numru tagħhom tal-mobile.
Sabiex jiġi żgurat bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi jistgħu 
b'mod partikolari jippermettu l-użu ta' 
"profil ta' roaming tal-UE" fuq l-istess 
SIM card u l-użu tal-istess terminal 
flimkien mas-servizzi mobbli domestiċi. It-
tariffi għal interkonnessjoni relatata mal-
provvediment ta' din il-faċilità għandhom 
ikunu orjentati lejn l-ispejjeż u ma għandu 
jkun hemm l-ebda tariffi diretti għall-
konsumaturi għall-użu ta' din il-faċilità.

Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi għandhom 
jiżguraw li mhux aktar tard mill-
1 ta' Mejju 2014, il-faċilitajiet ikunu ġew 
implimentati, u jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafu 1. It-tariffi għal 
interkonnessjoni relatata mal-provvediment 
ta' din il-faċilità għandhom ikunu orjentati 
lejn l-ispejjeż u ma għandu jkun hemm l-
ebda tariffi diretti għall-utenti finali għall-
użu tal-faċilità għall-bejgħ separat ta' 
servizzi roaming.

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-BEREC, wara li kkonsulta l-partijiet 
interessati u b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandu jistipula fi żmien
perjodu raġonevoli li ma jaqbiżx tliet xhur 
wara l-adozzjoni tal-linji gwida ta' dan ir-
Regolament fir-rigward ta' soluzzjonijiet 
tekniċi armonizzati relatati mal-faċilità 
għal servizzi roaming separati u tal-
proċeduri armonizzati biex jinbidel il-
fornitur ta' servizzi roaming. Fuq talba 
motivata mill-BEREC, il-Kummissjoni 
tista' testendi dak il-perjodu.

Il-BEREC, wara li kkonsulta l-partijiet 
interessati u b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandu fi żmien sitt xhur 
wara l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament 
jistipula l-linji gwida fir-rigward ta' 
soluzzjonijiet tekniċi armonizzati relatati 
mal-faċilità għal servizzi roaming separati 
u tal-proċeduri armonizzati biex jinbidel il-
fornitur ta' servizzi roaming. It-tali 
soluzzjonijiet u proċeduri tekniċi 
għandhom jissodisfaw il-kriterji li ġew
stipulati fl-ewwel paragrafu. Fuq talba 
motivata mill-BEREC, il-Kummissjoni 
tista' testendi dak il-perjodu darba b'mhux 
aktar minn sitt xhur.
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Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kumplessità tal-kompitu, il-BEREC għandu jingħata żmien addizzjonali biex 
jipproduċi l-linji gwida inizjali għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti essenzjali għall-faċilità 
ta' bejgħ separat tas-servizzi roaming. Tista' tingħata estensjoni ta' dan iż-żmien ta' 
preparazzjoni mill-Kummissjoni iżda għandha tibqa' ristretta.

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 
tagħti mandat lil Korp Ewropew ta' 
Standardizzazzjoni għall-adattament tal-
istandards rilevanti li jkunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni armonizzata tal-faċilità.

Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tagħti mandat lil Korp Ewropew 
ta' Standardizzazzjoni għall-adattament tal-
istandards rilevanti li jkunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni armonizzata tal-faċilità.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku  ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak 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  .

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku  ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0.10  kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012  .

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
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kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar 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 l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR  0,10  u EUR  0,06, fl-1 ta’ Lulju 
2013  u fl-1 ta’ Lulju  2014  rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,06 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar 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 l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR  0.08  u EUR  0.05, fl-1 ta’ Lulju 
2013  u fl-1 ta’ Lulju  2014  rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0.05 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi kkalkulata billi d-
dħul bl-ingrossa totali tar-roaming jiġi 
diviż bl-għadd totali ta’ minuti roaming bl-
ingrossa fil-fatt użat għall-forniment ta’ 
telefonati roaming bl-ingrossa fi ħdan l-
Unjoni  mill-operatur rilevanti matul il-
perjodu rilevanti, aggregata abbażi ta’ kull 
sekonda u aġġustata biex titqies il-
possibbiltà għall-operatur tan-netwerk 
miżjur li japplika perjodu inizjali ta’ 
kalkolu ta' tariffi minimi li ma jaqbiżx it-
30 sekonda.

It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi kkalkulata billi d-
dħul bl-ingrossa totali tar-roaming jiġi 
diviż bl-għadd totali ta’ minuti roaming bl-
ingrossa fil-fatt użat għall-forniment ta’ 
telefonati roaming bl-ingrossa fi ħdan l-
Unjoni  mill-operatur rilevanti matul il-
perjodu rilevanti, aggregata abbażi ta’ kull 
sekonda.

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu inizjali ta' kalkolu ta' tariffi minimi ta' 30 sekonda m'għandux ikun permess billi 
m'hemm l-ebda ġustifikazzjoni għal tariffi bħal dawn.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,32  kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew EUR
0,11  kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28 u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 . 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0.21  kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew EUR 
0.09  kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0.16 u EUR 0,11 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0.07 fl-1 ta’ Lulju 2013, u 
EUR 0.05 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut massimi regolati għall-
Ewrotariffa għandhom jibqgħu ta' EUR 
0.05 sakemm jibqa' jgħodd dan ir-
Regolament.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mit-tielet subparagrafu, il-
fornitur domestiku jista’ japplika perjodu 
minimu ta’ ħlas inizjali li ma jaqbiżx 30 
sekonda għal telefonati li jsiru li huma 
suġġetti għal Ewrotariffa.

imħassar

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe klijent roaming jista' jitlob 
li jibdel għal jew minn Ewrotariffa. 

5. Kwalunkwe klijent roaming jista' jitlob 
li jibdel għal jew minn Ewrotariffa. 
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Kwalunkwe bidla għandha ssir fi żmien 
ġurnata ta’ xogħol minn meta tintlaqa’ t-
talba u għandha tkun bla ħlas u ma 
għandux ikollha kondizzjonijiet jew 
restrizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ 
elementi oħra tal-abbonament, għajr dak 
meta klijent roaming li huwa abbonat ma’ 
pakkett roaming speċjali li jinkludi aktar 
minn servizz roaming wieħed (jiġifieri 
vuċi, SMS u/jew dejta) jixtieq jibdel għal 
Ewrotariffa, il-fornitur domestiku jista’ 
jesiġi li l-klijent li qed jibdel jitlefUn 
fornitore del paese di origine può ritardare 
tale cambiamento fintantoché la precedente 
tariffa di roaming non sia stata in vigore 
per un determinato periodo minimo, il 
quale non può comunque superare i tre 
mesi il-benefiċċji tal-elementi l-oħra ta’ 
dak il-pakkett. Fornitur domestiku jista’ 
jdewwem bidla sa meta t-tariffa roaming 
preċedenti tkun ilha effettiva għal perjodu 
minimu speċifikat li ma jaqbiżx tliet xhur.

Kwalunkwe bidla għandha ssir fi żmien 
ġurnata ta’ xogħol minn meta tintlaqa’ t-
talba u għandha tkun bla ħlas u ma 
għandux ikollha kondizzjonijiet jew 
restrizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’
elementi oħra tal-abbonament, għajr dak 
meta klijent roaming li huwa abbonat ma’ 
pakkett roaming speċjali li jinkludi aktar 
minn servizz roaming wieħed (jiġifieri 
vuċi, SMS u/jew dejta) jixtieq jibdel għal 
Ewrotariffa, il-fornitur domestiku jista’ 
jesiġi li l-klijent li qed jibdel jitlefUn 
fornitore del paese di origine può ritardare 
tale cambiamento fintantoché la precedente 
tariffa di roaming non sia stata in vigore 
per un determinato periodo minimo, il 
quale non può comunque superare i tre 
mesi il-benefiċċji tal-elementi l-oħra ta’ 
dak il-pakkett. Fornitur domestiku jista’ 
jdewwem bidla sa meta t-tariffa roaming 
preċedenti tkun ilha effettiva għal perjodu 
minimu speċifikat li ma jaqbiżx ix-
xahrejn, inkluż il-perjodu eventwali ta' 
notifika kuntrattwali.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-fornituri domestiċi m'għandhomx 
iwaqqfu, ma jippermettux jew inkella
jxekklu telefonati attivi jew passivi bir-
roaming għal klijenti ġodda jew klijenti 
eżistenti bl-Ewrotariffa sakemm dawn il-
klijenti ma jkunux talbu dan b'mod 
speċifiku jew ikunu qabżu limitu 
massimu.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
tal-  klijent għall-forniment ta’ messaġġ 
SMS roaming regolat li joriġina fuq dak in-
netwerk miżjur, ma għandhiex taqbeż 
EUR  0,03  għal kull messaġġ SMS. It-
tariffa medja bl-ingrossa massima għall-
forniment ta' messaġġ SMS roaming
regolat għandu jonqos għal EUR 0,02 fl-
1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' messaġġi SMS 
roaming għandu jibqa' EUR 0,02 sa ma 
jiskadi dan ir-Regolament.

1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
tal-  klijent għall-forniment ta’ messaġġ 
SMS roaming regolat li joriġina fuq dak in-
netwerk miżjur, ma għandhiex taqbeż 
EUR 0,03 għal kull messaġġ SMS, u
għandha tonqos għal EUR 0,02 fl-
1 ta' Lulju 2013 u għal EUR 0.01 fl-
1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' messaġġi SMS 
roaming għandu jibqa' EUR 0.01 sa ma 
jiskadi dan ir-Regolament.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma għandhiex 
taqbeż EUR  0,10  . Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-
imnut regolati għall-Ewro-SMS għandhom 
jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 0.05, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda għandha 
tonqos għal EUR 0.09 fl-1 ta' Lulju 2012, 
għal EUR 0.06 fl-1 ta' Lulju 2013 u għal 
EUR 0.05 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0.05 sat-
30 ta' Ġunju 2018.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe klijent roaming jista’ jitlob 
fi kwalunkwe ħin li jibdel għal jew minn 
tariffa Ewro-SMS. Kwalunkwe bidla 
għandha ssir fi żmien ġurnata ta’ xogħol 
minn meta tasal it-talba u tkun mingħajr 
ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet relatati 
ma’ elementi oħrajn tal-abbonament ħlief 
dak roaming. Fornitur domestiku jista’ 
jdewwem tali bidla sa meta t-tariffa 
roaming preċedenti tkun effettiva għal 
perjodu minimu speċifikat li ma jaqbiżx 
tliet xhur. Tariffa Ewro-SMS dejjem tista’ 
tingħaqad ma’ Ewrotariffa.

6. Kwalunkwe klijent roaming jista’ jitlob 
fi kwalunkwe ħin li jibdel għal jew minn 
tariffa Ewro-SMS. Kwalunkwe bidla 
għandha ssir fi żmien ġurnata ta’ xogħol 
minn meta tasal it-talba u tkun mingħajr 
ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet relatati 
ma’ elementi oħrajn tal-abbonament ħlief 
dak roaming. Fornitur domestiku jista’ 
jdewwem tali bidla sa meta t-tariffa 
roaming preċedenti tkun effettiva għal 
perjodu minimu speċifikat li ma jaqbiżx ix-
xahrejn, inkluż il-perjodu eventwali ta' 
notifika kuntrattwali. Tariffa Ewro-SMS 
dejjem tista’ tingħaqad ma’ Ewrotariffa.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-fornituri domestiċi m'għandhomx 
iwaqqfu, ma jippermettux jew inkella 
jxekklu li jintbagħtu jew jiġu rċevuti 
SMSs bir-roaming għal klijenti ġodda jew 
klijenti eżistenti bl-Ewrotariffa sakemm 
dawn il-klijenti ma jkunux talbu dan 
b'mod speċifiku jew ikunu qabżu limitu 
massimu.

Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 



AD\890078MT.doc 39/53 PE478.349v02-00

MT

permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0.20, EUR 0.15 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0.10 mill-1 ta' 
Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ dejta 
trasmessa. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 13, it-tariffa medja bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' servizzi ta' 
roaming ta' dejta għandha tibqa' EUR 0,10 
għal kull megabyte ta' dejta trażmessa sa 
ma jiskadi dan ir-Regolament.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0.50 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0.30 u 
EUR 0.20, għal kull megabyte użat.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0.20 sat-
30 ta' Ġunju 2018.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe klijent roaming jista’ jitlob 
fi kwalunkwe ħin li jibdel għal jew minn 
tariffa Ewro-dejta filwaqt li jirrispetta l-
kondizzjonijiet kuntrattwali. Kwalunkwe 
bidla għandha ssir fi żmien ġurnata ta’ 

5. Kwalunkwe klijent roaming jista’ jitlob 
fi kwalunkwe ħin li jibdel għal jew minn 
tariffa Ewro-dejta filwaqt li jirrispetta l-
kondizzjonijiet kuntrattwali. Kwalunkwe 
bidla għandha ssir fi żmien ġurnata ta’ 
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xogħol minn meta tasal it-talba u tkun 
mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet relatati 
ma’ elementi oħrajn tal-abbonament ħlief 
dak roaming. Fornitur domestiku jista’ 
jdewwem tali bidla sa meta t-tariffa 
roaming preċedenti tkun effettiva għal 
perjodu minimu speċifikat li ma jaqbiżx 
tliet xhur. Tariffa Ewro-dejta dejjem tista’ 
tingħaqad ma’ tariffa Ewro-SMS u 
Ewrotariffa.

xogħol minn meta tasal it-talba u tkun 
mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet relatati 
ma’ elementi oħrajn tal-abbonament ħlief 
dak roaming. Fornitur domestiku jista’ 
jdewwem tali bidla sa meta t-tariffa 
roaming preċedenti tkun effettiva għal 
perjodu minimu speċifikat li ma jaqbiżx ix-
xahrejn, inkluż il-perjodu eventwali ta' 
notifika kuntrattwali. Tariffa Ewro-dejta 
dejjem tista’ tingħaqad ma’ tariffa Ewro-
SMS u Ewrotariffa.

Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2012, 
il-fornituri domestiċi għandhom jinfurmaw 
lill-klijenti roaming kollha tagħhom 
individwalment dwar it-tariffa Ewro-dejta, 
li sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2012 
se tkun tapplika għall-klijenti roaming 
kollha li ma għażlux deliberatament tariffa 
speċjali jew pakkett applikabbli għal 
servizzi ta' dejta regolati, kif ukoll dwar id-
dritt tagħhom li jibdlu għal u mit-tariffa 
skont il-paragrafu 5.

6. Mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2012, 
il-fornituri domestiċi għandhom jinfurmaw 
b'mod ċar u li jiftiehem u fuq mezz li 
jservi fit-tul lill-klijenti roaming kollha 
tagħhom individwalment dwar it-tariffa 
Ewro-dejta, li sa mhux aktar tard mill-1 ta’ 
Lulju 2012 se tkun tapplika għall-klijenti 
roaming kollha li ma għażlux 
deliberatament tariffa speċjali jew pakkett 
applikabbli għal servizzi ta' dejta regolati, 
kif ukoll dwar id-dritt tagħhom li jibdlu 
għal u mit-tariffa skont il-paragrafu 5.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk wara t-30 ta' Ġunju 2018, it-tariffa 
medja bl-ingrossa għal wieħed mis-servizzi 
roaming (vuċi, SMS jew dejta) għal 
traffiku mhux bilanċjat bejn operaturi li ma 
jagħmlux parti mill-istess grupp tinżel għal 
75 % jew anqas tat-tariffi massimi bl-
ingrossa pprovduti fl-Artikolu 6(2), 8(1) u 

2. Jekk wara t-30 ta' Ġunju 2018, it-tariffa 
medja bl-ingrossa għal wieħed mis-servizzi 
roaming (vuċi, SMS jew dejta) għal 
traffiku mhux bilanċjat bejn operaturi li ma 
jagħmlux parti mill-istess grupp tinżel għal 
50 % jew anqas tat-tariffi massimi bl-
ingrossa pprovduti fl-Artikolu 6(2), 8(1) u 
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11(1), it-tariffi massimi bl-ingrossa għas-
servizz roaming konċernat ma jibqax 
japplika. Il-Kummissjoni għandha 
tivverifika regolarment, abbażi tad-dejta 
tas-suq miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx, u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-
dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi bl-
ingrossa ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.

11(1), it-tariffi massimi bl-ingrossa għas-
servizz roaming konċernat ma jibqax 
japplika. Il-Kummissjoni għandha 
tivverifika regolarment, abbażi tad-dejta 
tas-suq miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx, u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-
dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi bl-
ingrossa ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-implimentazzjoni tal-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming imsemmija fl-
Artikolu 5 u qabel l-1 ta' Lulju 2016, jekk 
it-tariffa medja bl-imnut fil-livell tal-
Unjoni taqa' għal 75 % jew anqas tat-tariffi 
massimi pprovduti fl-Artikoli 7(2), 9(2) u 
12(2), it-tariffi massimi bl-imnut għal 
dawk is-servizzi roaming ma għandhomx 
jibqgħu japplikaw. Il-Kummissjoni 
għandha tivverifika regolarment, abbażi 
tad-dejta tas-suq miġbura mill-BEREC, 
jekk din il-kondizzjoni tintlaħaqx u jekk 
ikun il-każ għandha tippubblika minnufih 
fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea d-dejta li tagħti prova li t-tariffi 
massimi bl-imnut ma għadhomx japplikaw 
għas-servizz konċernat.

3. Wara l-implimentazzjoni tal-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming imsemmija fl-
Artikolu 5 u qabel l-1 ta' Lulju 2016, jekk 
it-tariffa medja bl-imnut fil-livell tal-
Unjoni taqa' għal 50 % jew anqas tat-tariffi 
massimi pprovduti fl-Artikoli 7(2), 9(2) u 
12(2), it-tariffi massimi bl-imnut għal 
dawk is-servizzi roaming ma għandhomx 
jibqgħu japplikaw. Il-Kummissjoni 
għandha tivverifika regolarment, abbażi 
tad-dejta tas-suq miġbura mill-BEREC, 
jekk din il-kondizzjoni tintlaħaqx u jekk 
ikun il-każ għandha tippubblika minnufih 
fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea d-dejta li tagħti prova li t-tariffi 
massimi bl-imnut ma għadhomx japplikaw 
għas-servizz konċernat.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex klijent roaming jiġi notifikat dwar 
il-fatt li jkun suġġett għal tariffi tar-

Sabiex klijent roaming jiġi notifikat dwar 
il-fatt li jkun suġġett għal tariffi tar-
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roaming meta jagħmel jew jirċievi 
telefonata jew meta jibgħat messaġġ SMS, 
kull fornitur domestiku għandu, ħlief meta 
l-klijent ikun innotifika lill-fornitur 
domestiku tiegħu li ma jeħtieġx dan is-
servizz, jipprovdi lill-klijent, b’mod 
awtomatiku, permezz ta’ Servizz ta’ 
Messaġġi, mingħajr dewmien żejjed u 
mingħajr ħlas, meta jidħol fi Stat Membru 
ieħor li mhuwiex dak tan-netwerk 
domestiku tiegħu, b’informazzjoni 
personalizzata bażika tal-prezzijiet dwar it-
tariffi roaming (inkluża l-VAT) li 
japplikaw għal dak il-klijent biex jagħmel 
u jirċievi telefonati u biex jibgħat messaġġi 
SMS fl-Istat Membru miżjur.

roaming meta jagħmel jew jirċievi 
telefonata jew meta jibgħat messaġġ SMS, 
kull fornitur domestiku għandu, ħlief meta 
l-klijent ikollu tal-anqas 1-il sena u jkun 
innotifika lill-fornitur domestiku tiegħu li 
ma jeħtieġx dan is-servizz, jipprovdi lill-
klijent, b’mod awtomatiku, permezz ta’ 
Servizz ta’ Messaġġi, mingħajr dewmien 
żejjed u mingħajr ħlas, meta jidħol f'pajjiż
ieħor li mhuwiex dak tan-network 
domestiku tiegħu, u mill-1 ta' Jannar 
2013, meta jidħol f'pajjiż terz, 
b’informazzjoni personalizzata bażika tal-
prezzijiet dwar it-tariffi roaming (inkluża l-
VAT u fil-munita tal-kont f'pajjiżu) li 
japplikaw għal dak il-klijent biex jagħmel 
u jirċievi sejħiet u biex jibgħat messaġġi 
SMS fil-pajjiż miżjur.

Ġustifikazzjoni

Dawk il-miżuri għandhom jiġu estiżi wkoll għal barra l-Unjoni Ewropea.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din l-informazzjoni personalizzata bażika 
tal-prezzijiet għandha tinkludi t-tariffi 
massimi li jista' jkun suġġett għalihom il-
klijent skont l-iskema ta’ tariffa tiegħu 
għal:

Din l-informazzjoni personalizzata bażika 
tal-prezzijiet għandha tintbagħat lill-
klijent meta jkun roaming kemm fl-
Unjoni Ewropea kif ukoll barra l-Unjoni 
Ewropea u għandha tinkludi t-tariffi 
attwali (inkluż il-VAT u fil-munita tal-
kont f'pajjiżu) li jista' jkun suġġett 
għalihom il-klijent skont l-iskema ta’ 
tariffa tiegħu għal:

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) messaġġi SMS roaming regolati li 
jibgħat waqt li jkun fl-Istat Membru
miżjur.

(b) messaġġi SMS roaming li jibgħat waqt 
li jkun fil-pajjiż miżjur.

Ġustifikazzjoni

Dawk il-miżuri għandhom jiġu estiżi wkoll għal barra l-Unjoni Ewropea.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-użu tas-servizzi regolati ta' 
konnessjoni ta' dejta waqt li jkun fl-Istat 
Membru jew fil-pajjiż terz miżjur, bil-
prezz espress għal kull megabyte.

Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minbarra l-paragrafu 1, il-klijenti 
għandu jkollhom id-dritt li jitolbu u 
jirċievu, mingħajr ħlas, u irrispettivament 
minn fejn ikunu fl-Unjoni , aktar 
informazzjoni personalizzata dettaljata 
dwar it-tariffi tar-roaming applikabbli fin-
netwerk miżjur għal telefonati bil-vuċi, 
SMS, MMS u servizzi oħrajn ta’ 
komunikazzjoni ta’ dejta, kif ukoll 
informazzjoni dwar il-miżuri ta' 
trasparenza applikabbli permezz ta' dan ir-
Regolament, permezz ta’ telefonata bil-
vuċi mobbli jew SMS. Talba bħal din 
għandha ssir mingħajr ħlas fuq numru 
assenjat għal dan il-għan mill-fornitur 
domestiku. L-obbligi li hemm 

2. Minbarra l-paragrafu 1, il-klijenti 
għandu jkollhom id-dritt li jitolbu u 
jirċievu, mingħajr ħlas, u irrispettivament 
minn fejn ikunu , iżda biss sa mill-
1 ta' Jannar 2013 jekk il-klijent ikun 
barra l-Unjoni Ewropea, aktar 
informazzjoni personalizzata dettaljata 
dwar it-tariffi tar-roaming applikabbli fin-
netwerk miżjur għal telefonati bil-vuċi, 
SMS, MMS u servizzi oħrajn ta’ 
komunikazzjoni ta’ dejta, kif ukoll 
informazzjoni dwar il-miżuri ta' 
trasparenza applikabbli permezz ta' dan ir-
Regolament, permezz ta’ telefonata bil-
vuċi mobbli jew SMS. Talba bħal din 
għandha ssir mingħajr ħlas fuq numru 
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provvediment għalihom fil-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal apparati tat-tip 
minn tagħmir għal tagħmir ieħor (machine 
to machine, M2M) li jużaw 
komunikazzjoni mobbli. 

assenjat għal dan il-għan mill-fornitur 
domestiku. L-obbligi li hemm 
provvediment għalihom fil-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal apparati tat-tip 
minn tagħmir għal tagħmir ieħor (machine 
to machine, M2M) jew tagħmir ieħor li ma 
jappoġġax il-funzjonalità tal-SMS.

Ġustifikazzjoni

Mhux possibbli għal apparat li ma jappoġġax il-funzjonalità tal-SMS.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fornituri domestiċi għandhom jiżguraw li 
l-klijenti roaming tagħhom, kemm qabel u 
kemm wara l-konklużjoni ta’ kuntratt, 
ikunu infurmati adegwatament bit-tariffi li 
japplikaw għall-użu tagħhom ta’ servizzi 
ta' roaming ta' dejta regolati, b’mod li 
jiffaċilitaw lill-klijenti biex jifhmu l-
konsegwenzi finanzjarji ta’ dan l-użu u 
jippermettihom jimmonitorjaw u 
jikkontrollaw in-nefqa tagħhom fuq 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati skont 
il-paragrafi 2 u 3. Il-mekkaniżmi ta' 
salvagwardja msemmija fil-paragrafu 3 ma 
għandhomx japplikaw għall-klijenti li 
jħallsu minn qabel.

Fornituri domestiċi għandhom jiżguraw li 
l-klijenti roaming tagħhom, kemm qabel u 
kemm wara l-konklużjoni ta’ kuntratt, 
ikunu infurmati adegwatament bit-tariffi li 
japplikaw għall-użu tagħhom ta’ servizzi 
ta' roaming ta' dejta regolati, kemm fl-
Unjoni Ewropea kif ukoll barra minnha 
b’mod li jiffaċilitaw lill-klijenti biex jifhmu 
l-konsegwenzi finanzjarji ta’ dan l-użu u 
jippermettihom jimmonitorjaw u 
jikkontrollaw in-nefqa tagħhom fuq 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati skont 
il-paragrafi 2 u 3. Il-mekkaniżmi ta' 
salvagwardja msemmija fil-paragrafu 3 ma 
għandhomx japplikaw għall-klijenti li 
jħallsu minn qabel, ħlief meta jkunu 
kkonkludew ftehim ta' ħlas minn qabel 
b'żieda awtomatika tal-kreditu. Il-
mekkaniżmi ta' salvagwardja msemmija 
fil-paragrafu 3 ma għandhomx japplikaw 
għal servizzi minn tagħmir għal tagħmir 
ieħor (machine to machine, M2M) . Il-
klijenti li għandhom kuntratti mħallsin 
minn qabel għandhom jirċievu avviż fi 
żmien xieraq li jindika li huma qed 
iqarrbu lejn il-limitu tal-kreditu.
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Ġustifikazzjoni

Tipproteġi lill-klijenti li jħallsu minn qabel b'tiġdid awtomatiku tal-kreditu minn "kont li 
jaħsdek". It-test propost oriġinali involontarjament ineħħi lil klijenti bħal dawn mill-ambitu.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkun xieraq, il-fornituri domestiċi 
għandhom jinfurmaw lill-klijenti tagħhom, 
qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt u fuq bażi 
regolari wara, dwar ir-riskju ta’ 
konnessjoni u tniżżil b’dejta roaming 
awtomatiku u bla kontroll. Barra minn 
hekk, il-fornituri domestiċi għandhom 
jispjegaw lill-klijenti tagħhom, b’mod ċar u 
li jinftiehem faċilment, kif dawn il-
konnessjonijiet ta’ dejta roaming 
awtomatiċi jintfew sabiex jiġi evitat il-
konsum bla kontroll ta’ servizzi ta’ 
roaming ta' dejta.

Meta jkun xieraq, il-fornituri domestiċi 
għandhom jinfurmaw lill-klijenti tagħhom, 
qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt u fuq bażi 
regolari wara, dwar ir-riskju ta’ 
konnessjoni u tniżżil b’dejta roaming 
awtomatiku u bla kontroll. Barra minn 
hekk, il-fornituri domestiċi għandhom 
jinnotifikaw lill-klijenti tagħhom bla ħlas 
u b’mod ċar u li jiftiehem faċilment, dwar 
x'għandhom jagħmlu biex dawn il-
konnessjonijiet ta’ data roaming 
awtomatiċi jintfew sabiex jiġi evitat il-
konsum bla kontroll ta’ servizzi ta’ data 
roaming.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Messaġġ awtomatiku mill-fornitur 
domestiku li jinforma lil klijent roaming li 
huwa qiegħed roaming u li jipprovdi 
informazzjoni tariffarja bażika 
personalizzata dwar it-tariffi applikabbli 
għall-forniment ta' servizzi ta' roaming ta' 
dejta regolati lil dak il-klijent roaming fl-
Istat Membru kkonċernat, ħlief fejn il-
klijent ikun avża lill-fornitur domestiku 
tiegħu li ma għandux bżonn din l-
informazzjoni.

Messaġġ awtomatiku mill-fornitur 
domestiku li jinforma lil klijent roaming li 
huwa qiegħed roaming u li jipprovdi 
informazzjoni tariffarja bażika 
personalizzata dwar it-tariffi (inkluż il-
VAT u fil-munita tal-kont f'pajjiżu) 
applikabbli għall-forniment ta' servizzi ta' 
roaming ta' dejta regolati lil dak il-klijent 
roaming fil-pajjiż ikkonċernat, ħlief fejn il-
klijent ikun avża lill-fornitur domestiku 
tiegħu li ma għandux bżonn din l-
informazzjoni. 
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Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni tariffarja personalizzata bħal 
din għandha tintbagħat lit-telefown mobbli 
tal-klijent roaming jew apparat ieħor, 
pereżempju permezz ta’ SMS, e-mail, jew 
pop-up fuq il-kompjuter, kull darba li l-
klijent roaming jidħol fi Stat Membru
apparti dak tan-netwerk domestiku tiegħu u 
jibda għall-ewwel darba servizz ta' roaming 
ta' dejta regolat fi Stat Membru partikolari. 
Din għandha tintbagħat mingħajr ħlas fil-
mument li l-klijent roaming jibda servizz 
regolat ta’ roaming ta’ dejta, b’mod adattat 
u adegwat biex jiffaċilita li jiġi riċevut u 
jinftiehem malajr.

Informazzjoni tariffarja personalizzata bħal 
din għandha tintbagħat lit-telefown mobbli 
tal-klijent roaming jew apparat ieħor, 
pereżempju permezz ta’ SMS, e-mail, jew 
pop-up fuq il-kompjuter, kull darba li l-
klijent roaming jidħol f'pajjiż apparti dak 
tan-netwerk domestiku tiegħu u jibda 
għall-ewwel darba servizz ta' roaming ta' 
dejta regolat fil-pajjiż partikolari. Din 
għandha tintbagħat mingħajr ħlas fil-
mument li l-klijent roaming jibda servizz 
regolat ta’ roaming ta’ dejta, b’mod adattat 
u adegwat biex jiffaċilita li jiġi riċevut u 
jiftiehem malajr.

Ġustifikazzjoni

Dawk il-miżuri għandhom jiġu estiżi wkoll barra l-Unjoni Ewropea.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull fornitur domestiku għandu jipprovdi l-
opportunità lill-klijenti roaming kollha 
tiegħu biex, intenzjonalment u mingħajr 
ħlas, jagħżlu faċilità li tipprovdi 
informazzjoni dwar il-konsum akkumulat, 
espressa bħala volum jew fil-munita li biha 
jħallas il-klijent roaming, tas-servizzi ta' 
roaming ta' d-dejta regolati u li 
tiggarantixxi li, mingħajr il-kunsens 
espliċitu tal-klijent, in-nefqa akkumulata 
għal servizzi ta' roaming ta’ dejta regolati
fuq perjodu speċifikat ta’ użu ma taqbiżx 

Kull fornitur domestiku għandu jipprovdi l-
opportunità għall-klijenti roaming kollha 
tagħhom biex, intenzjonalment u mingħajr 
ħlas, jagħżlu faċilità li tipprovdi 
informazzjoni dwar il-konsum akkumulat, 
espressa bħala volum jew fil-munita li biha 
jħallas il-klijent roaming, tas-servizzi ta' 
roaming tad-dejta bl-imnut provduti kemm 
fl-Unjoni kif ukoll barra l-Unjoni u li 
tiggarantixxi li, mingħajr il-kunsens 
espliċitu tal-klijent, in-nefqa akkumulata 
għal servizzi ta' roaming ta’ dejta bl-imnut
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limitu finanzjarju speċifikat. fuq perjodu speċifikat ta’ użu ma taqbiżx 
limitu finanzjarju speċifikat. Dan 
m'għandux japplika f'każijiet fejn 
fornitur ta' servizz ta' telekomunikazzjoni 
mobbli f'pajjiż miżjur barra l-Unjoni ma 
jippermettix lill-fornitur domestiku 
jimmonitorja l-użu tal-klijenti tagħhom 
fuq bażi ta' ħin reali. F'dak il-każ, il-
klijent għandu jiġi notifikat kif xieraq 
permezz ta' Servizz ta' Messaġġ, bla 
dewmien u bla ħlas, meta jidħol fit-tali 
pajjiż.

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri dwar it-trasparenza u l-ħarsien tal-konsumatur għandhom japplikaw ukoll barra l-
Unjoni. Madankollu, għad hemm pajjiżi fejn, għal raġunijiet tekniċi, il-fornituri domestiċi ma 
jkunux jistgħu jirrintraċċaw l-użu tal-klijenti tagħhom abbażi ta' ħin reali u jirċievu biss 
informazzjoni dwar l-użu fi tmiem xahar.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull fornitur domestiku għandu wkoll 
jiżgura li tintbagħat notifika adattata lit-
telefown mobbli jew apparat ieħor tal-
klijent roaming, pereżempju permezz ta’ 
SMS, e-Mail, jew pop-up fuq il-kompjuter, 
meta s-servizzi ta' roaming ta’ dejta jkunu 
laħqu 80 % tal-limitu finanzjarju jew tal-
volum miftiehem. Il-klijenti għandu 
jkollhom id-dritt li jitolbu lill-operaturi 
tagħhom li ma jibqgħux jibagħtu avviżi ta’ 
dan it-tip u għandu jkollhom id-dritt fi 
kwalunkwe ħin u mingħajr ħlas li jitolbu 
lill-fornitur domestiku biex jerġa’ jforni s-
servizz.

Kull fornitur domestiku għandu wkoll 
jiżgura li tintbagħat notifika adattata lit-
telefown mobbli jew apparat ieħor tal-
klijent roaming, pereżempju permezz ta’ 
SMS, e-Mail, jew pop-up fuq il-kompjuter, 
meta t-telefonati bir-roaming, l-SMS u s-
servizzi ta' roaming ta’ dejta jkunu laħqu 
80 % tal-limitu finanzjarju jew tal-volum 
miftiehem. Il-klijenti għandu jkollhom id-
dritt li jitolbu lill-operaturi tagħhom li ma 
jibqgħux jibagħtu avviżi ta’ dan it-tip u 
għandu jkollhom id-dritt fi kwalunkwe ħin 
u mingħajr ħlas li jitolbu lill-fornitur 
domestiku biex jerġa’ jforni s-servizz.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta dan il-limitu finanzjarju jew ta’ 
volum ikun altrimenti nqabeż, għandha 
tintbagħat notifika lill-mobile jew apparat 
ieħor tal-klijent roaming. Dan l-avviż 
għandu jindika l-proċedura li għandha tkun 
segwita jekk il-klijent jixtieq li jkompli l-
forniment ta’ dawn is-servizzi u l-ispiża 
assoċjata ma’ kull unità addizzjonali li tkun 
se tiġi kkunsmata. Jekk il-klijent roaming 
ma jirrispondix kif mitlub min-notifika li 
rċieva, il-fornitur domestiku għandu 
jwaqqaf immedjatament is-servizzi ta' 
roaming ta' dejta regolati lill-klijent 
roaming u ma jiċċarġjax aktar tagħhom, 
sakemm u sa meta l-klijent roaming ma 
jitlobx li l-forniment ta’ dawn is-servizzi 
jitkompla jew jiġġedded.

Meta dan il-limitu finanzjarju jew ta’ 
volum ikun altrimenti nqabeż, għandha 
tintbagħat notifika lill-mobile jew apparat
ieħor tal-klijent roaming. Dan l-avviż 
għandu jindika l-proċedura li għandha tkun 
segwita jekk il-klijent jixtieq li jkompli l-
forniment ta’ dawn is-servizzi u l-ispiża 
assoċjata ma’ kull unità addizzjonali li tkun 
se tiġi kkunsmata. Jekk il-klijent roaming 
ma jirrispondix kif mitlub min-notifika li 
rċieva, il-fornitur domestiku għandu 
jwaqqaf immedjatament is-servizzi ta' 
telefonati, SMS u roaming ta' dejta regolati 
lill-klijent roaming u ma jiċċarġjax aktar 
tagħhom, sakemm u sa meta l-klijent 
roaming ma jitlobx li l-forniment ta’ dawn 
is-servizzi jitkompla jew jiġġedded.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din ir-regola għandha tapplika għal 
roaming tal-klijenti fl-Unjoni kif ukoll 
barra l-Unjoni.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-paragrafu 3 għandu japplika għal 
konsumaturi fl-Unjoni Ewropea u wkoll 
barra minnha.

Emenda 77
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Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 15a
Paragun bejn il-prezzijiet

Kull informazzjoni dwar il-prezzijiet 
rigward servizzi bl-imnut ta' vuċi, SMS u 
roaming ta' dejta lill-klijenti għandha 
tinkludi l-VAT.
Il-Kummissjoni għandha tinvestiga t-
trasparenza u l-paragunabbiltà ta' tariffi 
differenti proposti mill-operaturi lill-
klijenti tagħhom, u tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
miżuri oħra meħtieġa biex jiżguraw li l-
konsumaturi jkunu jistgħu jqabblu dawn 
it-tariffi faċilment, u għalhekk ikun iktar 
faċli biex jieħdu deċiżjoni biex jaqilbu 
minn operatur għal ieħor.

Ġustifikazzjoni

Attwalment mhuwiex possibbli li jitqabblu t-tariffi differenti offruti mill-operaturi differenti. 
Din il-kwistjoni għandha tiġi investigata mill-Kummissjoni. It-trasparenza timplika wkoll li l-
informazzjoni kollha dwar il-prezzijiet tkun bil-VAT inkluża.

Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Arikolu 17a
L-eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett 
għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
Artikolu.
2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 4(5a) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni minn...* sad-
data msemmija fit-tieni paragrafu tal-
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Artikolu 22. 
3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikolu 4(5a) tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka 
għandha ttemm id-delega ta’ setgħa 
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ. 
4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
5. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 4(5a) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew jew lill-Kunsill, 
jew jekk qabel l-iskadenza ta' dan il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-
Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. 
Dan il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 
fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.
_____________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
ta’ dan ir-Regolament u jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penali pprovduti 

L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
ta’ dan ir-Regolament u jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penali pprovduti 
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għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni mhux aktar tard mit-
30 ta’ Marzu  2012  u għandhom mingħajr 
dewmien jinnotifikawha b’kull emenda 
sussegwenti li taffetwahom.

għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. Dawk il-penali għandhom 
jinkludu obbligu għall-fornituri li 
jipprovdu kumpens lill-klijenti meta 
jdewmu jew jostakolaw bidla ta' klijent 
għal fornitur ieħor ta' servizzi roaming.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
mhux aktar tard mit-30 ta’ Marzu  2012  u 
għandhom mingħajr dewmien 
jinnotifikawha b’kull emenda sussegwenti 
li taffetwahom.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
2015  . Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b’mod partikolari jekk l-għanijiet ta’ dan 
ir-Regolament intlaħqux. Waqt li tagħmel 
dan, il-Kummissjoni għandha tirrivedi, 
inter alia:

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 tirrivedi, 
inter alia:

Ġustifikazzjoni

Id-data ta' rieżami aktar tard hija meħtieġa sabiex jiġi vvalutat l-impatt tal-miżuri strutturali 
fuq is-suq.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiskadi fit-30 ta' Ġunju 1   2022  . Għandu jiskadi fit-30 ta' Ġunju 2022.
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