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Emenda 22
Louis Grech

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 8a(3) tad-
Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar kwadru regolatorju komuni 
għan-netwerks ta’ komunikazzjonijiet u 
servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) 
jipprovdi li l-Kummissjoni tista’ 
tippreżenta proposta leġiżlattiva lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sabiex 
ikunu stabbiliti programmi pluriennali tal-
politika tal-ispettru tar-radju li jistabbilixxu 
l-orjentazzjonijiet u l-għanijiet tal-politika 
għall-ippjanar strateġiku u għall-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru skont 
id-direttivi applikabbli għan-netwerks u 
għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Dawn l-orjentazzjonijiet u l-
għanijiet tal-politika għandhom jirreferu 
għad-disponibbiltà u għall-użu effiċjenti 
tal-ispettru li jkunu meħtieġa għall-
istabbiliment u għall-funzjonament tas-suq 
intern. Din id-Deċiżjoni hija mingħajr 
preġudizzju għal-liġi tal-UE eżistenti, 
b’mod partikolari d-Direttiva 1999/5/KE u 
d-Direttivi 2002/20/KE u 2002/21/KE, kif 
ukoll id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE. Hija 
wkoll mingħajr preġudizzju għall-miżuri li 
jittieħdu fuq il-livell nazzjonali, 
f’konformità mal-liġi tal-UE, sabiex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali, 
b’mod partikolari relatati mar-
regolamentazzjoni tal-kontenut u mal-
politika awdjoviżiva u mad-dritt tal-Istati 
Membri li jorganizzaw u jużaw l-ispettru 
tagħhom għal finijiet u għad-difiża tal-
ordni pubbliku u tas-sigurtà pubblika.

(1) L-Artikolu 8a(3) tad-
Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar kwadru regolatorju komuni 
għan-netwerks ta’ komunikazzjonijiet u 
servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) 
jipprovdi li l-Kummissjoni tista’ 
tippreżenta proposta leġiżlattiva lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sabiex 
ikunu stabbiliti programmi pluriennali tal-
politika tal-ispettru tar-radju li jistabbilixxu 
l-orjentazzjonijiet u l-għanijiet tal-politika 
għall-ippjanar strateġiku u għall-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru skont 
id-direttivi applikabbli għan-netwerks u 
għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Dawn l-orjentazzjonijiet u l-
għanijiet tal-politika għandhom jirreferu 
għad-disponibbiltà u għall-użu effiċjenti 
tal-ispettru li jkunu meħtieġa għall-
istabbiliment u għall-funzjonament tas-suq 
intern. Il-programm tal-politika tal-
ispettru tar-radju huwa inkluż fost il-
ħamsin azzjoni ta’ prijorità tal-Att dwar 
is-Suq Uniku. Din id-Deċiżjoni hija 
mingħajr preġudizzju għal-liġi tal-UE 
eżistenti, b’mod partikolari d-
Direttiva 1999/5/KE u d-
Direttivi 2002/20/KE u 2002/21/KE, kif 
ukoll id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE. Hija 
wkoll mingħajr preġudizzju għall-miżuri li 
jittieħdu fuq il-livell nazzjonali, 
f’konformità mal-liġi tal-UE, sabiex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali, 
b’mod partikolari relatati mar-
regolamentazzjoni tal-kontenut u mal-
politika awdjoviżiva u mad-dritt tal-Istati 
Membri li jorganizzaw u jużaw l-ispettru 
tagħhom għal finijiet u għad-difiża tal-
ordni pubbliku u tas-sigurtà pubblika. Għal 
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dan il-għan u b’appoġġ għall-miri u l-
azzjonijiet ewlenin elaborati fl-Istrateġija 
UE2020, l-Aġenda Diġitali, l-Unjoni tal-
Innovazzjoni u l-Komunikazzjoni dwar l-
Att dwar is-Suq Uniku, il-Kummissjoni 
għandha tiffissa d-data mmirata sa meta 
tressaq proposta leġiżlattiva għall-
istabbiliment ta’ Programm ta’ Azzjoni 
Ewropew dwar l-Ispettru tar-Radju.

Or. en

Emenda 23
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 8a(3) tad-
Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar kwadru regolatorju komuni 
għan-netwerks ta’ komunikazzjonijiet u 
servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) 
jipprovdi li l-Kummissjoni tista’ 
tippreżenta proposta leġiżlattiva lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sabiex 
ikunu stabbiliti programmi pluriennali tal-
politika tal-ispettru tar-radju li jistabbilixxu 
l-orjentazzjonijiet u l-għanijiet tal-politika 
għall-ippjanar strateġiku u għall-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru skont 
id-direttivi applikabbli għan-netwerks u 
għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Dawn l-orjentazzjonijiet u l-
għanijiet tal-politika għandhom jirreferu 
għad-disponibbiltà u għall-użu effiċjenti 
tal-ispettru li jkunu meħtieġa għall-
istabbiliment u għall-funzjonament tas-suq 
intern. Din id-Deċiżjoni hija mingħajr 
preġudizzju għal-liġi tal-UE eżistenti, 
b’mod partikolari d-Direttiva 1999/5/KE u 
d-Direttivi 2002/20/KE u 2002/21/KE, kif 
ukoll id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE. Hija 

(1) L-Artikolu 8a(3) tad-
Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar kwadru regolatorju komuni 
għan-netwerks ta’ komunikazzjonijiet u 
servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) 
jipprovdi li l-Kummissjoni tista’ 
tippreżenta proposta leġiżlattiva lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sabiex 
ikunu stabbiliti programmi pluriennali tal-
politika tal-ispettru tar-radju li jistabbilixxu 
l-orjentazzjonijiet u l-għanijiet tal-politika 
għall-ippjanar strateġiku u għall-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru skont 
id-direttivi applikabbli għan-netwerks u 
għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Dawn l-orjentazzjonijiet u l-
għanijiet tal-politika għandhom jirreferu 
għad-disponibbiltà u għall-użu effiċjenti 
tal-ispettru li jkunu meħtieġa għall-
istabbiliment u għall-funzjonament tas-suq 
intern. Din id-Deċiżjoni hija mingħajr 
preġudizzju għal-liġi tal-UE eżistenti, 
b’mod partikolari d-Direttivi 1999/5/KE, 
2002/19/KE, 2002/20/KE, 2002/21/KE u 
2009/140/KE, kif ukoll id-
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wkoll mingħajr preġudizzju għall-miżuri li 
jittieħdu fuq il-livell nazzjonali, 
f’konformità mal-liġi tal-UE, sabiex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali, 
b’mod partikolari relatati mar-
regolamentazzjoni tal-kontenut u mal-
politika awdjoviżiva u mad-dritt tal-Istati 
Membri li jorganizzaw u jużaw l-ispettru 
tagħhom għal finijiet u għad-difiża tal-
ordni pubbliku u tas-sigurtà pubblika.

Deċiżjoni Nru 676/2002/KE. Hija wkoll 
mingħajr preġudizzju għall-miżuri li 
jittieħdu fuq il-livell nazzjonali, 
f’konformità mal-liġi tal-UE, sabiex 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali, 
b’mod partikolari relatati mar-
regolamentazzjoni tal-kontenut u mal-
politika awdjoviżiva u mad-dritt tal-Istati 
Membri li jorganizzaw u jużaw l-ispettru 
tagħhom għal finijiet u għad-difiża tal-
ordni pubbliku u tas-sigurtà pubblika.

Or. de

Emenda 24
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-ispettru huwa ġid li huwa proprjetà 
tal-pubbliku u li ma jistax ikun proprjetà 
privata iżda li għandu jkun regolat mill-
istati sabiex jiġi ffaċilitat l-użu tiegħu 
permezz ta’ drittijiet ta’ trażmissjoni bil-
liċenzja jew drittijiet ta’ użu mingħajr 
liċenzja;

Or. en

Emenda 25
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-ispettru huwa riżorsa prinċipali għas-
setturi u għas-servizzi essenzjali, inklużi l-
komunikazzjonijiet mobbli, broadband bla 
fili u satellitari, ix-xandir bit-televiżjoni u 

(2) L-ispettru huwa riżorsa pubblika 
prinċipali għas-setturi u għas-servizzi 
essenzjali, inklużi l-komunikazzjonijiet 
mobbli, broadband bla fili u satellitari, ix-
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bir-radju, it-trasport, ir-radjolokazzjoni, u 
applikazzjonijiet bħal sistemi ta’ allarm, 
kontrolli mill-bogħod, apparati li jgħinu s-
smigħ, mikrofoni u tagħmir mediku. Huwa 
jappoġġja servizzi pubbliċi bħas-servizzi 
tas-sigurtà u tas-sikurezza, inkluża l-
protezzjoni ċivili, u l-attivitajiet xjentifiċi, 
bħall-meteoroloġija, l-osservazzjoni tad-
Dinja, ir-radjuastronomija u r-riċerka 
spazjali. Il-miżuri regolatorji dwar l-
ispettru b’hekk għandhom 
implikazzjonijiet ekonomiċi, għas-
sikurezza, għas-saħħa, għall-interess 
pubbliku, kulturali, xjentifiċi, soċjali, 
ambjentali u tekniċi.

xandir bit-televiżjoni u bir-radju, it-
trasport, ir-radjolokazzjoni, u 
applikazzjonijiet bħal sistemi ta’ allarm, 
kontrolli mill-bogħod, apparati li jgħinu s-
smigħ, mikrofoni u tagħmir mediku. Huwa 
jappoġġja servizzi pubbliċi bħas-servizzi 
tas-sigurtà u tas-sikurezza, inkluża l-
protezzjoni ċivili, u l-attivitajiet xjentifiċi, 
bħall-meteoroloġija, l-osservazzjoni tad-
Dinja, ir-radjuastronomija u r-riċerka 
spazjali. Il-miżuri regolatorji dwar l-
ispettru b’hekk għandhom 
implikazzjonijiet ekonomiċi, għas-
sikurezza, għas-saħħa, għall-interess 
pubbliku, kulturali, xjentifiċi, soċjali, 
ambjentali u tekniċi.

Or. en

Emenda 26
Louis Grech

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Għandu jiġi adottat approċċ 
ekonomiku u soċjali mġedded fir-rigward 
tal-ġestjoni, l-allokazzjoni u l-użu tal-
ispettru, b’attenzjoni partikolari għall-
formulazjoni tar-regolamentazzjoni li 
tiżgura effiċjenza akbar tal-ispettru, 
ippjanar u salvagwardji aħjar tal-
frekwenza kontra mġiba antikompetittiva 
u t-teħid ta’ miżuri antisoċjali fir-rigward 
tal-użu tal-ispettru.

Or. en
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Emenda 27
Hans-Peter Mayer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-ippjanar strateġiku u l-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru fuq il-
livell tal-Unjoni għandhom ikabbru s-suq 
uniku għas-servizzi u għat-tagħmir tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi bla fili kif 
ukoll politiki oħrajn tal-Unjoni li jeżiġu l-
użu tal-ispettru, biex b’hekk joħolqu 
opportunitajiet ġodda għall-innovazzjoni u 
jagħtu kontribut għall-irkupru ekonomiku u 
għall-integrazzjoni soċjali mal-Unjoni 
kollha, filwaqt li fl-istess ħin jirrispettaw il-
valur soċjali, kulturali u ekonomiku 
importanti tal-ispettru. Għal dan il-għan, l-
Unjoni għalhekk teħtieġ programm ta’ 
politika li jkorpi s-suq intern fl-oqsma 
kollha tal-politika tal-Unjoni li jinvolvu l-
użu tal-ispettru bħall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, ir-riċerka u l-iżvilupp (R&D), 
it-trasport u l-enerġija.

(3) L-ippjanar strateġiku u l-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru fuq il-
livell tal-Unjoni għandhom ikabbru s-suq 
uniku għas-servizzi u għat-tagħmir tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi bla fili kif 
ukoll politiki oħrajn tal-Unjoni li jeżiġu l-
użu tal-ispettru, biex b’hekk joħolqu 
opportunitajiet ġodda għall-innovazzjoni u 
jagħtu kontribut għall-irkupru ekonomiku u 
għall-integrazzjoni soċjali mal-Unjoni 
kollha, filwaqt li fl-istess ħin jirrispettaw il-
valur soċjali, kulturali u ekonomiku 
importanti tal-ispettru. Għal dan il-għan, l-
Unjoni għalhekk teħtieġ programm ta’ 
politika li jkorpi s-suq intern fl-oqsma 
kollha tal-politika tal-Unjoni li jinvolvu l-
użu tal-ispettru bħall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, ir-riċerka u l-iżvilupp (R&D), 
it-trasport u l-enerġija. Fl-ebda ċirkostanza 
l-preokkupazzjonijiet tad-detenturi attwali 
tad-drittijiet tal-ispettru dwar dak li huma 
possibilment intitolati għalih ma għandu 
jtawwal iż-żmien għar-riformi neċessarji.

Or. de

Emenda 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex jikkumbattu akkumulazzjoni 
inġusta tal-ispettru minn atturi dominanti 
tas-suq u biex jippromwovu għażla akbar 
għall-konsumaturi, dan il-programm 
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għandu jiżgura wkoll li l-ispettru jiġi 
allokat b'mod ġust u bbilanċjat sabiex 
jippermetti lill-fornituri ta' servizzi li 
joffru firxa wiesgħa ta' xandir bit-
televiżjoni, bir-radju u xandir diġitali 
kulturalment diversi. 

Or. en

Emenda 29
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex jikkumbattu akkumulazzjoni 
inġusta tal-ispettru minn atturi dominanti 
tas-suq u biex jippromwovu għażla akbar 
għall-konsumaturi, dan il-programm 
għandu jiżgura wkoll li l-ispettru jiġi 
allokat b'mod ġust u bbilanċjat sabiex 
jippermetti lill-fornituri ta' servizzi biex 
joffru firxa wiesgħa ta' xandir bit-
televiżjoni, bir-radju u xandir diġitali 
kulturalment diversi. 

Or. en

Emenda 30
Hans-Peter Mayer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ewwel programm għandu jispeċifika 
l-prinċipji u l-għanijiet ta’ gwida għall-
Istati Membri u għall-istituzzjonijiet tal-
Unjoni sal-2015, u għandu jistabbilixxu 
inizjattivi implimentattivi speċifiċi. Filwaqt 
li l-ġestjoni tal-ispettru għadha fil-parti l-

(5) L-ewwel programm għandu jispeċifika 
l-prinċipji u l-għanijiet ta’ gwida għall-
Istati Membri u għall-istituzzjonijiet tal-
Unjoni sal-2015, u għandu jistabbilixxu 
inizjattivi implimentattivi speċifiċi. Filwaqt 
li l-ġestjoni tal-ispettru għadha fil-parti l-
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kbira kompetenza nazzjonali, din għandha 
tkun eżerċitata f’konformità mal-liġi tal-
Unjoni eżistenti u għandha tagħti lok għal 
azzjoni sabiex ikunu segwiti l-politiki tal-
Unjoni.

kbira kompetenza nazzjonali, din għandha 
tkun eżerċitata f’konformità mal-liġi tal-
Unjoni eżistenti u għandha tagħti lok għal 
azzjoni sabiex ikunu segwiti l-politiki tal-
Unjoni. Għandhom jiġu evitati 
arranġamenti nazzjonali speċifiċi għall-
prevenzjoni ta' effetti ostruttivi fuq is-
swieq Ewropej, għalkemm id-deċiżjonijiet 
biex jingħataw id-drittijiet tal-użu 
għandhom jibqgħu jittieħdu fil-livell 
nazzjonali u fir-rigward ta' mudelli ta' 
negozju nazzjonali eżistenti.

Or. de

Emenda 31
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ewwel programm għandu jispeċifika 
l-prinċipji u l-għanijiet ta’ gwida għall-
Istati Membri u għall-istituzzjonijiet tal-
Unjoni sal-2015, u għandu jistabbilixxu 
inizjattivi implimentattivi speċifiċi. Filwaqt 
li l-ġestjoni tal-ispettru għadha fil-parti l-
kbira kompetenza nazzjonali, din għandha 
tkun eżerċitata f’konformità mal-liġi tal-
Unjoni eżistenti u għandha tagħti lok għal 
azzjoni sabiex ikunu segwiti l-politiki tal-
Unjoni.

(5) L-ewwel programm għandu jispeċifika 
l-prinċipji u l-għanijiet ta’ gwida għall-
Istati Membri u għall-istituzzjonijiet tal-
Unjoni sal-2015, u għandu jistabbilixxu 
inizjattivi implimentattivi speċifiċi. Filwaqt 
li l-ġestjoni tal-ispettru hija fil-parti l-kbira 
kompetenza nazzjonali, din għandha tkun 
eżerċitata f’konformità mal-liġi tal-Unjoni 
eżistenti u għandha tagħti lok għal azzjoni 
sabiex ikunu segwiti l-politiki tal-Unjoni.

Or. de

Emenda 32
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex ikun żgurat l-użu ottimali tal-
ispettru jistgħu jkunu mitluba soluzzjonijiet 
ta’ awtorizzazzjoni innovattivi bħall-użu 
kollettiv tal-ispettru, awtorizzazzjonijiet 
ġenerali jew kondiviżjoni tal-infrastruttura. 
L-applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ din ix-
xorta fl-Unjoni tista’ tiġi ffaċilitata bid-
definizzjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
komuni jew konverġenti għall-użu tal-
ispettru. L-awtorizzazzjonijiet ġenerali, li 
huma l-inqas sistema ta’ awtorizzazzjoni 
oneruża, huma ta’ interess partikolari fejn 
l-interferenza ma tirriskjax li tfixkel l-
iżvilupp ta’ servizzi oħrajn.

(7) Biex ikun żgurat l-użu ottimali tal-
ispettru bħala ġid pubbliku jistgħu jkunu 
mitluba soluzzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni 
innovattivi bħall-użu kollettiv tal-ispettru, 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew 
kondiviżjoni tal-infrastruttura. L-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ din ix-xorta 
fl-Unjoni tista’ tiġi ffaċilitata bid-
definizzjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
komuni jew konverġenti għall-użu tal-
ispettru. L-awtorizzazzjonijiet ġenerali, li 
huma l-inqas sistema ta’ awtorizzazzjoni 
oneruża, huma ta’ interess partikolari fejn 
l-interferenza ma tirriskjax li tfixkel l-
iżvilupp ta’ servizzi oħrajn.

Or. en

Emenda 33
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) In-negozju fid-drittijiet tal-ispettru 
flimkien ma’ kundizzjonijiet flessibbli ta’ 
użu għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
sostanzjali għat-tkabbir ekonomiku. 
Għalhekk, il-meded fejn il-liġi tal-Unjoni 
diġà introduċiet użu flessibbli għandhom 
ikunu jistgħu jiġu nnegozjati 
immedjatament f’konformità mad-Direttiva 
Kwadru. Barra minn hekk, prinċipji 
komuni għall-format u għall-kontenut ta’ 
drittijiet li jistgħu jiġu nnegozjati ta’ din ix-
xorta kif ukoll miżuri komuni sabiex tkun 
ipprevenuta akkumulazzjoni tal-ispettru li 
tista’ toħloq pożizzjonijiet dominanti kif 
ukoll nuqqas mhux xieraq li jintuża l-
ispettru akkwistat, għandhom jiffaċilitaw l-
introduzzjoni koordinata mill-Istati 

(8) In-negozju fid-drittijiet tal-ispettru 
flimkien ma’ kundizzjonijiet flessibbli ta’ 
użu għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
sostanzjali għat-tkabbir ekonomiku. 
Għalhekk, il-meded fejn il-liġi tal-Unjoni 
diġà introduċiet użu flessibbli għandhom 
ikunu jistgħu jiġu nnegozjati 
immedjatament f’konformità mad-Direttiva 
Kwadru. Barra minn hekk, prinċipji 
komuni għall-format u għall-kontenut ta’ 
drittijiet li jistgħu jiġu nnegozjati ta’ din ix-
xorta, miżuri komuni sabiex tkun 
ipprevenuta akkumulazzjoni tal-ispettru li 
tista’ toħloq pożizzjonijiet dominanti kif 
ukoll nuqqas mhux xieraq li jintuża l-
ispettru akkwistat u standards komuni 
għat-tneħħija ta’ dawn id-drittijiet bil-
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Membri kollha ta’ dawn il-miżuri u 
jiffaċilitaw l-akkwist ta’ drittijiet ta’ din ix-
xorta fi kwalunkwe post fl-Unjoni.

liċenzja għandhom jiffaċilitaw l-
introduzzjoni koordinata mill-Istati 
Membri kollha ta’ dawn il-miżuri u 
jiffaċilitaw l-akkwist ta’ drittijiet ta’ din ix-
xorta fi kwalunkwe post fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 34
Hans-Peter Mayer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, il-broadband bla fili huwa 
mezz importanti sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni, lill-għażla tal-konsumaturi 
u lill-aċċess f’żoni rurali u żoni oħrajn, fejn 
l-użu tal-broadband bil-fili huwa diffiċli 
jew mhux vijabbli ekonomikament. 
Madankollu, il-ġestjoni tal-ispettru tista’ 
taffetwa l-kompetizzjoni billi tbiddel ir-
rwol u s-setgħa tal-parteċipanti fis-suq, 
pereżempju jekk l-utenti eżistenti jirċievu 
vantaġġi kompetittivi mhux xierqa.  Aċċess 
limitat għall-ispettru, b’mod partikolari 
meta l-ispettru adattat isir iktar skars, jista’ 
joħloq ostakolu għad-dħul ta’ servizzi jew 
applikazzjonijiet ġodda u jfixkel l-
innovazzjoni u l-kompetizzjoni. L-akkwist 
ta’ drittijiet ġodda għall-użu, inkluż 
permezz tan-negozju fl-ispettri, jew ta’ 
tranżazzjonijiet oħrajn bejn l-utenti, u l-
introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda 
għall-użu tal-ispettru jista' jkollhom 
impattfuq is-sitwazzjoni kompetittiva 
eżistenti.. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jieħdu miżuri regolatorji ex ante 
jew ex post xierqa (bħal azzjoni sabiex jiġu 
emendati d-drittijiet eżistenti, ikunu 
pprojbiti ċerti akkwisti tad-drittijiet tal-
ispettru, ikunu imposti kundizzjonijiet fuq 
il-ħżin tal-ispettru u fuq l-użu effiċjenti, 

(9) Kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, il-broadband bla fili huwa 
mezz importanti sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni, lill-għażla tal-konsumaturi 
u lill-aċċess f’żoni rurali u żoni oħrajn, fejn 
l-użu tal-broadband bil-fili huwa diffiċli 
jew mhux vijabbli ekonomikament. 
Madankollu, il-ġestjoni tal-ispettru tista’ 
taffetwa l-kompetizzjoni billi tbiddel ir-
rwol u s-setgħa tal-parteċipanti fis-suq, 
pereżempju jekk l-utenti eżistenti jirċievu 
vantaġġi kompetittivi mhux xierqa. Il-
kundizzjonijiet għall-għoti ta’ liċenzji 
għandhom jitfasslu b’tali mod li jkun 
hemm kundizzjonijiet indaqs fir-rigward 
tal-provvista ta’ servizzi u ma jiġix 
ostakolat id-dħul fis-suq ta’ kompetituri 
ġodda. Teknoloġiji ġodda, bl-istess mod, 
ma għandhomx ikunu żvantaġġjati 
sempliċement għaliex ikunu disponibbli 
fis-suq f’data aktar tard. Aċċess limitat 
għall-ispettru, b’mod partikolari meta l-
ispettru adattat isir iktar skars, jista’ joħloq
ostakolu għad-dħul ta’ servizzi jew 
applikazzjonijiet ġodda u jfixkel l-
innovazzjoni u l-kompetizzjoni. L-akkwist 
ta’ drittijiet ġodda għall-użu, inkluż 
permezz tan-negozju fl-ispettri, jew ta’ 
tranżazzjonijiet oħrajn bejn l-utenti, u l-
introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda 
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bħal dawk imsemmija fl-Artikolu 9(7) tad-
Direttiva Kwadru, sabiex ikun limitat l-
ammont ta’ spettru għal kull operatur, jew 
sabiex tkun evitata akkumulazzjoni 
eċċessiva ta’ spettru), sabiex jiġu evitati 
distorsjonijiet fil-kompetizzjoni skont il-
prinċipji tal-Artikolu 5(6) tad-Direttiva 
2002/20/KE (id-Direttiva ta' 
"Awtorizzazzjoni" ) u l-Artikolu 1(2) tad-
Direttiva 87/372/KEE (id-Direttiva 
"GSM").

għall-użu tal-ispettru jista' jkollhom impatt 
fuq is-sitwazzjoni kompetittiva eżistenti. L-
Istati Membri għandhom għalhekk jieħdu 
miżuri regolatorji ex ante jew ex post 
xierqa (bħal azzjoni sabiex jiġu emendati 
d-drittijiet eżistenti, ikunu pprojbiti ċerti 
akkwisti tad-drittijiet tal-ispettru, ikunu 
imposti kundizzjonijiet fuq il-ħżin tal-
ispettru u fuq l-użu effiċjenti, bħal dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(7) tad-Direttiva 
Kwadru, sabiex ikun limitat l-ammont ta’ 
spettru għal kull operatur, jew sabiex tkun 
evitata akkumulazzjoni eċċessiva ta’ 
spettru), sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
fil-kompetizzjoni skont il-prinċipji tal-
Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2002/20/KE 
(id-Direttiva ta' "Awtorizzazzjoni" ) u l-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 87/372/KEE 
(id-Direttiva "GSM").

Or. de

Emenda 35
Catherine Stihler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Standards armonizzati skont id-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 
1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir 
terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità7

tagħhom huma essenzjali sabiex jinkiseb 
użu effiċjenti tal-ispettru u għandhom iqisu 
l-kundizzjonijiet tal-kondiviżjoni ddefiniti 
legalment. L-istandards Ewropej għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi mhux tar-radju għandhom ukoll 
jevitaw disturbi għall-użu tal-ispettru. L-
impatt kumulattiv taż-żieda fil-volum u fid-
densità tal-apparati u tal-applikazzjonijiet 
bla fili flimkien mad-diversità tal-użu tal-

(11) Standards armonizzati skont id-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 
1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir 
terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità 
tagħhom huma essenzjali sabiex jinkiseb 
użu effiċjenti tal-ispettru u għandhom iqisu 
l-kundizzjonijiet tal-kondiviżjoni ddefiniti 
legalment. L-istandards Ewropej għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi mhux tar-radju għandhom ukoll 
jevitaw disturbi għall-użu tal-ispettru. L-
impatt kumulattiv taż-żieda fil-volum u fid-
densità tal-apparati u tal-applikazzjonijiet 
bla fili flimkien mad-diversità tal-użu tal-
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ispettru jikkumplika l-approċċi attwali 
għall-ġestjoni tal-interferenzi. Dawn 
għandhom jiġu eżaminati u vvalutati mill-
ġdid flimkien mal-karatteristiċi tar-
riċevituri u ma’ mekkaniżmi iktar 
sofistikati biex ikunu evitati l-interferenzi. .

ispettru jikkumplika l-approċċi attwali 
għall-ġestjoni tal-interferenzi. Dawn 
għandhom jiġu eżaminati u vvalutati mill-
ġdid flimkien mal-karatteristiċi tar-
riċevituri u ma’ mekkaniżmi iktar 
sofistikati biex ikunu evitati l-interferenzi, 
bil-għan li tiġi evitata interferenza jew 
tfixkil għall-utenti eżistenti jew futuri tal-
ispettru. 

Or. en

Emenda 36
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz,
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 
ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

(13) Il-medda tat-800 MHz tista’ tintuża
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2015 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2015. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali fil-medda UHF, 
jiddependi mid-domandi attwali tas-suq, 
mill-objettivi soċjali u kulturali, mill-
esperjenza u min-nuqqas ta’ spettru 
f’meded oħrajn adegwati għall-kopertura. 
Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità tal-medda 
tat-800 MHz sabiex tittrażmetti fuq żoni 
kbar, mad-drittijiet għandhom ikunu 
marbuta obbligi ta’ kopertura.

Or. en
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Emenda 37
Catherine Stihler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz, 
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 
ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti 
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

(13) Il-medda tat-800 MHz tista’ tintuża
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2015 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2015. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali fil-medda UHF, 
jiddependi mid-domandi attwali tas-suq, 
mill-objettivi soċjali u kulturali, mill-
esperjenza u min-nuqqas ta’ spettru 
f’meded oħrajn adegwati għall-kopertura. 
Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità tal-medda 
tat-800 MHz sabiex titrażmetti fuq żoni 
kbar, mad-drittijiet għandhom ikunu 
marbuta obbligi ta’ kopertura.

Or. en

Emenda 38
Bernadette Vergnaud

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 

(13) Il-medda tat-800 MHz hija utli żoni 
kbar ikunu koperti mis-servizzi broadband 
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broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz, 
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 
ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti 
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

bla fili. Il-bini fuq l-armonizzazzjoni tal-
kundizzjonijiet tekniċi skont id-
Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, tista’ tingħata 
kunsiderazzjoni anki l-possibilità ta’ użu 
ta’ spettru addizzjonali fil-medda UHF, 
jiddependi mid-domandi attwali tas-suq, 
mill-objettivi soċjali u kulturali, mill-
esperjenza u min-nuqqas ta’ spettru 
f’meded oħrajn adegwati għall-kopertura. 
Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità tal-medda 
tat-800 MHz sabiex titrażmetti fuq żoni 
kbar, mad-drittijiet għandhom ikunu 
marbuta obbligi ta’ kopertura.

Or. fr

Emenda 39
Robert Rochefort

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 

(13) Il-medda tat-800 MHz tista’ tintuża
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
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itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz, 
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 
ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti 
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali fil-medda UHF, 
jiddependi mid-domanda attwali tas-suq, 
mill-objettivi soċjali u kulturali, mill-
esperjenza u min-nuqqas ta’ spettru 
f’meded oħrajn adegwati għall-kopertura. 
Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità tal-medda 
tat-800 MHz sabiex titrażmetti fuq żoni 
kbar, mad-drittijiet għandhom ikunu 
marbuta obbligi ta’ kopertura.

Or. fr

Emenda 40
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz, 
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 
ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti 
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, għandu jiġi investigat anki
spettru addizzjonali, fuq il-bażi tal-
inventarju tal-użu eżistenti tal-ispettru u l-
ħtiġijiet possibbli fil-ġejjieni għall-ispettru 
fl-Unjoni, imsemmija fl-Artikolu 8. Meta 
tiġi kkunsidrata l-kapaċità tal-medda tat-
800 MHz sabiex titrażmetti fuq żoni kbar, 
mad-drittijiet għandhom ikunu marbuta 
obbligi ta’ kopertura.

Or. de
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Emenda 41
Constance Le Grip

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz, 
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 
ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti 
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz fuq il-
bażi tar-riżultati tal-inventarju tal-użu 
eżistenti tal-ispettru, jiddependi mill-
esperjenza u min-nuqqas ta’ spettru 
f’meded oħrajn adegwati għall-kopertura. . 
Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità tal-medda 
tat-800 MHz sabiex titrażmetti fuq żoni 
kbar, mad-drittijiet għandhom ikunu 
marbuta obbligi ta’ kopertura.

Or. fr

Emenda 42
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
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broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz, 
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 
ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti 
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, għandu jkun previst 
spettru addizzjonali għat-tipi kollha tas-
servizzi. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti 
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji tan-newtralità tas-servizzi u t-teknoloġija stabbiliti fil-Qafas rivedut għall-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi għandu jiġi onorat f’din id-Deċiżjoni sabiex jippermetti 
kundizzjonijiet ugwali għal kull tip ta' servizzi u teknoloġiji għall-benefiċċju aħħari tal-
konsumaturi li jgawdu minn għażla akbar.

Emenda 43
Hans-Peter Mayer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-

(13) Minbarra l-ftuħ tal-medda tad-900 
MHz fil-futur qrib, b’konformità mad-
Direttiva emendata dwar il-GSM u b’mod 
li jippromwovi l-kompetizzjoni, il-medda 
tat-800 MHz hija ottimali biex żoni kbar 
ikunu koperti mis-servizzi broadband bla 
fili. Il-bini fuq l-armonizzazzjoni tal-
kundizzjonijiet tekniċi skont id-
Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
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prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz, 
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 
ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti 
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz, 
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 
ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti 
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura. Barra 
minn hekk, l-implimentazzjoni rapida tad-
Direttiva “GSM”, bi qbil mal-prinċipji tal-
kompetizzjoni, hija ta’ inportanza 
fundamentali.

Or. de

Emenda 44
Hans-Peter Mayer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz, 
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz, 
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 
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ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti 
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti 
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura. Barra 
minn hekk, l-implimentazzjoni rapida tad-
Direttiva “GSM”, bi qbil mal-prinċipji tal-
kompetizzjoni, hija ta’ inportanza 
fundamentali.

Or. de

Emenda 45
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Peress li approċċ komuni u l-
ekonomiji ta’ skala huma kruċjali sabiex 
jiġu żiluppati komunikazzjonijiet 
broadband mal-Unjoni kollha u sabiex 
ikunu pprevenuti d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni u l-frammentazzjoni tas-suq 
fost l-Istati Membri, ċerti kundizzjonijiet 
ta’ awtorizzazzjoni u proċedurali jistgħu 
jiġu ddefiniti f’azzjoni miftiehma, fost l-
Istati Membri u mal-Kummissjoni. Il-
kundizzjonijiet jistgħu jinkludu obbligi ta’ 
kopertura, daqs tal-blokk tal-ispettru, l-
għażla taż-żmien meta jingħataw id-
drittijiet, l-aċċess għall-operaturi tan-
netwerk ċellulari virtwali (MVNO) u
kemm idumu d-drittijiet għall-użu. Filwaqt 
li jirriflettu l-importanza tan-negozju fl-
ispettru għal użu effiċjenti dejjem ikbar tal-
ispettru u filwaqt li jiżviluppaw is-suq 
intern għat-tagħmir u għas-servizzi bla fili, 
dawn il-kundizzjonijiet għandhom 
japplikaw għall-meded tal-ispettru li jiġu 
allokati lill-komunikazzjonijiet bla fili, u li 
għalihom id-drittijiet għall-użu jistgħu jiġu 
ttrasferiti jew jinkrew.

(14) Peress li approċċ komuni u l-
ekonomiji ta’ skala huma kruċjali sabiex 
jiġu żiluppati komunikazzjonijiet 
broadband mal-Unjoni kollha u sabiex 
ikunu pprevenuti d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni u l-frammentazzjoni tas-suq 
fost l-Istati Membri, ċerti kundizzjonijiet 
ta’ awtorizzazzjoni u proċedurali jistgħu 
jiġu ddefiniti f’azzjoni miftiehma, fost l-
Istati Membri u mal-Kummissjoni. Il-
kundizzjonijiet jistgħu jinkludu obbligi ta’ 
kopertura, daqs tal-blokk tal-ispettru, l-
għażla taż-żmien meta jingħataw id-
drittijiet, l-aċċess għall-operaturi tan-
netwerk ċellulari virtwali (MVNO), kemm 
idumu d-drittijiet għall-użu u l-
kundizzjonijiet li bihom id-drittijiet jistgħu 
jiġu rtirati jew trasferiti. Filwaqt li 
jirriflettu l-importanza tan-negozju fl-
ispettru għal użu effiċjenti dejjem ikbar tal-
ispettru u filwaqt li jiżviluppaw is-suq 
intern għat-tagħmir u għas-servizzi bla fili, 
dawn il-kundizzjonijiet għandhom 
japplikaw għall-meded tal-ispettru li jiġu 
allokati lill-komunikazzjonijiet bla fili, u li 
għalihom id-drittijiet għall-użu jistgħu jiġu 
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ttrasferiti jew jinkrew.

Or. en

Emenda 46
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Peress li approċċ komuni u l-
ekonomiji ta’ skala huma kruċjali sabiex 
jiġu żiluppati komunikazzjonijiet 
broadband mal-Unjoni kollha u sabiex 
ikunu pprevenuti d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni u l-frammentazzjoni tas-suq 
fost l-Istati Membri, ċerti kundizzjonijiet 
ta’ awtorizzazzjoni u proċedurali jistgħu 
jiġu ddefiniti f’azzjoni miftiehma, fost l-
Istati Membri u mal-Kummissjoni. Il-
kundizzjonijiet jistgħu jinkludu obbligi ta’ 
kopertura, daqs tal-blokk tal-ispettru, l-
għażla taż-żmien meta jingħataw id-
drittijiet, l-aċċess għall-operaturi tan-
netwerk ċellulari virtwali (MVNO) u 
kemm idumu d-drittijiet għall-użu. Filwaqt 
li jirriflettu l-importanza tan-negozju fl-
ispettru għal użu effiċjenti dejjem ikbar tal-
ispettru u filwaqt li jiżviluppaw is-suq 
intern għat-tagħmir u għas-servizzi bla fili, 
dawn il-kundizzjonijiet għandhom 
japplikaw għall-meded tal-ispettru li jiġu 
allokati lill-komunikazzjonijiet bla fili, u li 
għalihom id-drittijiet għall-użu jistgħu jiġu 
ttrasferiti jew jinkrew.

(14) Peress li approċċ komuni u l-
ekonomiji ta’ skala huma kruċjali sabiex 
jiġu żiluppati komunikazzjonijiet 
broadband mal-Unjoni kollha u sabiex 
ikunu pprevenuti d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni u l-frammentazzjoni tas-suq 
fost l-Istati Membri, ċerti kundizzjonijiet 
ta’ awtorizzazzjoni u proċedurali jistgħu 
jiġu ddefiniti f’azzjoni miftiehma, fost l-
Istati Membri u mal-Kummissjoni. Il-
kundizzjonijiet jistgħu jinkludu obbligi ta’ 
kopertura, l-għażla taż-żmien meta 
jingħataw id-drittijiet u kemm idumu d-
drittijiet għall-użu. Filwaqt li jirriflettu l-
importanza tan-negozju fl-ispettru għal użu 
effiċjenti dejjem ikbar tal-ispettru u filwaqt 
li jiżviluppaw is-suq intern għat-tagħmir u 
għas-servizzi bla fili, dawn il-
kundizzjonijiet għandhom japplikaw għall-
meded tal-ispettru li jiġu allokati lill-
komunikazzjonijiet bla fili, u li għalihom 
id-drittijiet għall-użu jistgħu jiġu ttrasferiti 
jew jinkrew.

Or. de
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Emenda 47
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex ikun hemm evoluzzjoni mill-
prattika attwali u bini fuq il-prinċipji 
ddefiniti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
3 ta’ Frar 1992 dwar il-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti fil-Konferenza 
Amministrattiva Dinjija tar-Radju tal-1992, 
u fejn il-Konferenzi Dinjija dwar il-
Komunikazzjoni bir-Radju (WRC) u 
negozjati multiltaterali oħrajn imissu 
prinċipji u kwistjonijiet ta’ politika 
b’dimensjoni sinifikanti tal-Unjoni, l-
Unjoni għandha tkun tista’ tistabbilixxi 
proċeduri ġodda sabiex tiddefendi l-
interessi tagħha f’negozjati multilaterali, 
minbarra l-għan fit-tul li ssir membru tal-
Unjoni Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjoni flimkien mal-Istati 
Membri; għal dan il-għan, il-Kummissjoni, 
filwaqt li tqis l-opinjoni tal-Grupp għal 
Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (RSPG), 
tista’ anki tipproponi għanijiet ta’ politika 
komuni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, kif inhu stabbilit fid-
Direttiva 2002/21/KE .

(20) Sabiex ikun hemm evoluzzjoni mill-
prattika attwali u bini fuq il-prinċipji 
ddefiniti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
3 ta’ Frar 1992 dwar il-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti fil-Konferenza 
Amministrattiva Dinjija tar-Radju tal-1992, 
u fejn il-Konferenzi Dinjija dwar il-
Komunikazzjoni bir-Radju (WRC) u 
negozjati multiltaterali oħrajn imissu 
prinċipji u kwistjonijiet ta’ politika 
b’dimensjoni sinifikanti tal-Unjoni, l-
Unjoni għandha tkun tista’ tistabbilixxi 
proċeduri ġodda sabiex tiddefendi l-
interessi tagħha f’negozjati multilaterali; 
għal dan il-għan, il-Kummissjoni, filwaqt li 
tqis l-opinjoni tal-Grupp għal Politika dwar 
l-Ispettru tar-Radju (RSPG), tista’ anki 
tipproponi għanijiet ta’ politika komuni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, kif 
inhu stabbilit fid-Direttiva 2002/21/KE .

Or. en

Emenda 48
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 24 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar ir-riżultati miksuba taħt din 

(24) Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill perjodikament dwar ir-riżultati 
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id-Deċiżjoni, kif ukoll dwar l-azzjonijiet 
futuri ppjanati.

miksuba taħt din id-Deċiżjoni, kif ukoll 
dwar l-azzjonijiet futuri ppjanati.

Or. de

Emenda 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 25 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-ebda waħda mid-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Deċiżjoni ma għandha tkun ta’ 
preġudizzju għall-protezzjoni mogħtija 
lill-atturi fis-suq permezz tad-Direttiva 
2009/140/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 li 
temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar 
qafas regolatorju komuni għan-networks 
ta’ komunikazzjonijiet u servizzi 
elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess 
għal, u l-interkonnessjoni ta’, networks 
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u 
faċilitajiet assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi1;
______________
1 ĠU L 337, 18.12.2009, p. 37

Or. it

Emenda 50
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 25 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-ebda ħaġa f'din id-Deċiżjoni ma 
hija maħsuba biex tnaqqas mill-
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protezzjonijiet mogħtija lill-operaturi 
ekonomiċi permezz tad-Direttiva 
2009/140/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 li 
temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar 
qafas regolatorju komuni għan-networks 
ta’ komunikazzjonijiet u servizzi 
elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess 
għal, u l-interkonnessjoni ta’, networks 
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u 
faċilitajiet assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi1;
_______
1 ĠU L 337, 18.12.2009, p. 37

Or. en

Emenda 51
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għan Għan u kamp ta’ applikazzjoni

Or. en

Emenda 52
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi programm 
tal-politika tal-ispettru tar-radju għall-
ippjanar strateġiku u għall-armonizzazzjoni 
tal-użu tal-ispettru sabiex ikun żgurat il-
funzjonament tas-suq intern.

1. Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi programm 
tal-politika tal-ispettru tar-radju għall-
ippjanar strateġiku u għall-armonizzazzjoni 
tal-użu tal-ispettru sabiex ikun żgurat il-
funzjonament tas-suq intern.
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Or. en

Emenda 53
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din id-Deċiżjoni għandha tkun 
mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 
2009/140/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 li 
temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar 
qafas regolatorju komuni għan-networks 
ta’ komunikazzjonijiet u servizzi 
elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess 
għal, u l-interkonnessjoni ta’, networks 
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u 
faċilitajiet assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi1;
__________________________

1 ĠU L 337, 18.12.2009, p. 37

Or. de

Emenda 54
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din id-Deċiżjoni hija mingħajr 
preġudizzju għal-liġi eżistenti tal-UE u l-
miżuri meħuda f’livell nazzjonali, bi qbil 
mal-liġi tal-UE, biex jaqdu għanijiet ta’ 
interess ġenerali, b’mod partikolari 
relatati mar-regolamentazzjoni tal-
kontenut u mal-politika awdjoviżiva kif 
ukoll mad-dritt tal-Istati Membri li 
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jorganizzaw u jużaw l-ispettru tagħhom 
għall-ordni pubbliku u għal skopijiet ta’ 
sigurtà pubblika u difiża.

Or. en

Emenda 55
Catherine Stihler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din id-Deċiżjoni hija mingħajr 
preġudizzju għal-liġi eżistenti tal-UE u l-
miżuri meħuda f’livell nazzjonali, bi qbil 
mal-liġi tal-UE, biex jaqdu għanijiet ta’ 
interess ġenerali, b’mod partikolari 
relatati mar-regolamentazzjoni tal-
kontenut u mal-politika awdjoviżiva kif 
ukoll mad-dritt tal-Istati Membri li 
jorganizzaw u jużaw l-ispettru tagħhom 
għall-ordni pubbliku u għal skopijiet ta’ 
sigurtà pubblika u difiża.

Or. en

Emenda 56
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi;

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta d-domanda 
dejjem ikbar għall-użu tal-frekwenzi bl-
iktar mod effettiv possibbli u mal-qasam 
kollu;

Or. de
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Emenda 57
Catherine Stihler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi;

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi, filwaqt li jiġi kkunsidrat il-
valur importanti soċjali, kulturali u 
ekonomiku tal-ispettru;

Or. en

Emenda 58
Hans-Peter Mayer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi;

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi; dan għandu jkun ibbażat fuq 
iż-żamma mal-prinċipji tal-flessibilità, l-
użu effettiv tal-frekwenzi f’konformità 
mal-ħtiġijiet, kif ukoll l-iżgurar ta’ 
kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd u 
mingħajr diskriminazzjoni, u is-
salvagwardjar ta' kwalitajiet nazzjonali 
b'rabta ma' mudelli kummerċjali;

Or. de
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Emenda 59
Hans-Peter Mayer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tiġi applikata l-inqas sistema ta’ 
awtorizzazzjoni oneruża possibbli b’tali 
mod li jiġu massimizzati l-flessibbiltà u l-
effiċjenza fl-użu tal-ispettru;

(c) tiġi applikata l-inqas sistema ta’ 
awtorizzazzjoni oneruża possibbli li 
mhijiex diskriminatorja b’tali mod li jiġu 
massimizzati l-flessibbiltà u l-effiċjenza fl-
użu tal-ispettru;

Or. de

Emenda 60
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġi ggarantit il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi tkun żgurata 
kompetizzjoni effettiva.

(d) jiġi ggarantit il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi tkun żgurata 
kompetizzjoni effettiva u koordinazzjoni 
effiċjenti tal-armonizzazzjoni u l-
istandardizzazzjoni tal-ispettru.

Or. de

Emenda 61
Hans-Peter Mayer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun disponibbli f’mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti sabiex ikunu 
appoġġjati l-għanijiet tal-politika tal-
Unjoni;

(a) ikun disponibbli f'mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti partikolarment 
sabiex ikunu appoġġati l-għanijiet tal-
prijoritizzazzjoni fil-provvista ta' 
broadband u l-garanzija tal-
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kompetizzjoni, l-iktar permezz tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva "GSM" 
fil-futur qrib;

Or. de

Emenda 62
Catherine Stihler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun disponibbli f’mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti sabiex ikunu 
appoġġjati l-għanijiet tal-politika tal-
Unjoni;

(a) ikun disponibbli f'mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti sabiex ikunu 
appoġġjati l-għanijiet tal-politika tal-
Unjoni, filwaqt lijiġu kkunsidrati objettivi 
importanti ta' interess ġenerali bħad-
diversità kulturali u l-pluraliżmu tal-
midja, kif ukoll l-interessi ta' diversi 
utenti tal-ispettru tar-radju;  

Or. en

Emenda 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-post li tirriżulta fi ħsara sinifikanti lill-
kompetizzjoni ;

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-post li tirriżulta fi ħsara sinifikanti lill-
kompetizzjoni u f'telf ikbar ta' diversità 
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kulturali;

Or. en

Emenda 64
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-post li tirriżulta fi ħsara sinifikanti lill-
kompetizzjoni ;

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-post li tirriżulta fi ħsara sinifikanti lill-
kompetizzjoni u f'telf ikbar ta' diversità 
kulturali;

Or. en

Emenda 65
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
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ex-post li tirriżulta fi ħsara sinifikanti lill-
kompetizzjoni ;

ex-post li tirriżulta fi ħsara sinifikanti lill-
kompetizzjoni permezz tal-irtirar tad-
drittijiet tal-frekwenzi jew miżuri oħra;

Or. en

Emenda 66
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt g a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) billi jiġu definiti dawk iż-żoni tal-
ispettru li għandhom ikunu aċċessibbli 
biex jintużaw mingħajr drittijiet ta’ 
liċenzja u/jew riservati għar-riċerka 
xjentifika; 

Or. en

Emenda 67
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jadottaw miżuri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ allokazzjoni xierqa 
għall-iżvilupp tas-servizzi broadband, 
f’konformità mad-Direttiva 2002/20/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
l-awtorizzazzjoni ta’ netwerks u servizzi 
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva 
ta’ Awtorizzazzjoni), bħal li l-operaturi 
rilevanti, fejn ikun possibbli u fuq il-bażi 
ta’ konsultazzjonijiet skont l-Artikolu 11, 
jitħallew ikollhom aċċess dirett jew 
indirett għal blokki biswit xulxin tal-
ispettru ta’ mill-inqas 10 MHz.

1. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jadottaw miżuri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ allokazzjoni xierqa 
għall-iżvilupp tas-servizzi broadband, 
f’konformità mad-Direttiva 2002/20/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
l-awtorizzazzjoni ta’ netwerks u servizzi 
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva 
ta’ Awtorizzazzjoni).
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Or. de

Emenda 68
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżviluppaw 
u jarmonizzaw l-istandards għat-tagħmir 
tar-radju u għat-terminali tat-
telekomunikazzjonijiet kif ukoll għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi bbażati, fejn ikun meħtieġ, fuq 
mandati ta’ standardizzazzjoni mill-
Kummissjoni lill-korpi ta’ 
standardizzazzjoni rilevanti.

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżviluppaw 
u jarmonizzaw l-istandards għat-tagħmir 
tar-radju u għat-terminali tat-
telekomunikazzjonijiet kif ukoll għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi bbażati, fejn ikun meħtieġ, fuq 
mandati ta’ standardizzazzjoni mill-
Kummissjoni lill-korpi ta’ 
standardizzazzjoni rilevanti.
Koordinazzjoni effiċjenti ta' 
armonizzazzjoni u standardizzazzjoni tal-
ispettru għandu jkun partikolarment 
importanti f'dan ir-rigward sabiex il-
konsumaturi jkunu jistgħu jużaw tagħmir 
li jiddependi mill-ispettru tar-radju 
mingħajr restrizzjoni u fis-suq intern 
kollu.

Or. de

Emenda 69
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżviluppaw 
u jarmonizzaw l-istandards għat-tagħmir 
tar-radju u għat-terminali tat-
telekomunikazzjonijiet kif ukoll għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżviluppaw 
u jarmonizzaw l-istandards għat-tagħmir 
tar-radju u għat-terminali tat-
telekomunikazzjonijiet kif ukoll għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
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elettroniċi bbażati, fejn ikun meħtieġ, fuq 
mandati ta’ standardizzazzjoni mill-
Kummissjoni lill-korpi ta’ 
standardizzazzjoni rilevanti.

elettroniċi bbażati, fejn ikun meħtieġ, fuq 
mandati ta’ standardizzazzjoni mill-
Kummissjoni lill-korpi ta’ 
standardizzazzjoni rilevanti. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali lil standards 
ta' tagħmir li għandu jintuża minn 
persuni b’diżabbiltà, iżda mingħajr ma 
jiċċaħħdu mid-dritt li jużaw tagħmir 
mhux standardizzat jekk din tkun il-
preferenza tagħhom.

Or. en

Emenda 70
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru bħala ġid 
pubbliku.

Or. en

Emenda 71
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 6 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Sabiex ikunu limitati l-emissjonijiet 
eċċessivi taż-żona elettromanjetika u 
tiżdied l-effiċjenza f'netwerks tat-
trażmissjoni, l-Istati Membri għandhom 
isaħħu l-kooperazzjoni bejn id-detenturi 
tal-liċenzja tad-drittijiet tal-ispettru biex 
jaqsmu ma’ oħrajn l-infrastrutturi tat-
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trażmissjoni, b'konċentrazzjoni speċjali 
fuq żoni b'densità kbira ta' popolazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Illum, fuq kull binja b'arbli mobbli, hemm tlieta jew erba’ arbli minn operaturi differenti li 
jipproduċu emissjonijiet ta' mewġ tar-radju.  M'hemmx bżonn ta' dan jekk arblu wieħed 
pubbliku jew komuni ta' infrastruttura jkun jista' jitqiegħed f’post fejn ikun jista' jibgħat 
sinjali ċari u jippermetti aċċess lill-operaturi kollha li jipprovdu servizzi. Dan ikun jista' 
jnaqqas l-iskart, iżid l-effiċjenza u jnaqqas il-livelli ta' emissjoni li huma esposti għalihom 
dawk li jgħixu jew jaħdmu fil-binja. Dan għandu jiġi inkoraġġit mill-Istati Membri.

Emenda 72
Hans-Peter Mayer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 6 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-miżuri li jiprovvdi għalihom il-
paragrafu 1 għandhom jittieħdu flimkien 
mal-ftuħ tal-medda 900 MHz fil-futur 
qrib, skont id-Direttiva "GSM" emendata 
u b'tali mod li jippromwovi kompetizzjoni.  
Dawn il-miżuri għandhom jittieħdu b'mod 
mhux diskriminatorju u ma jistgħux 
ifixklu l-kompetizzjoni għall-vantaġġ tal-
operaturi li huma diġà dominanti fis-suq.

Or. de

Emenda 73
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont ta’ spettru li għalih jingħataw 

(a) L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont ta’ spettru li għalih jingħataw 
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drittijiet għall-użu lil kwalunkwe operatur 
ekonomiku jew jistgħu jorbtu 
kundizzjonijiet ma’ drittijiet għall-użu ta’ 
din ix-xorta, bħall-provvista ta’ aċċess bl-
ingrossa, f’ċerti meded jew f’ċerti gruppi 
ta’ meded b’karatteristiċi simili, 
pereżempju l-meded taħt il-1 GHz allokati 
lis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi;

drittijiet għall-użu lil kwalunkwe operatur  
jew jistgħu jorbtu kundizzjonijiet ma’ 
drittijiet għall-użu ta’ din ix-xorta, bħall-
provvista ta’ aċċess bl-ingrossa, f’ċerti 
meded jew f’ċerti gruppi ta’ meded 
b’karatteristiċi simili, pereżempju l-meded 
taħt il-1 GHz allokati lis-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux l-operaturi kollha huma ekonomiċi, i.e. militari, akademiċi.

Emenda 74
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-Istati Membri jistgħu jieħdu passi 
biex jiksbu allokazzjoni iktar ugwali tal-
ispettru bejn l-operaturi ekonomiċi billi 
jirriservaw spettru għall-applikanti l-
ġodda għal medda ta’ frekwenza jew 
grupp ta’ meded b’karatteristiki simili jew 
billi jirriservaw spettru għal użu mingħajr 
liċenzja f'dawk il-meded;

Or. en

Emenda 75
Hans-Peter Mayer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
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irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva.

irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u diskriminazzjoni u 
jippromwovu kompetizzjoni effettiva.

Or. de

Emenda 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva. Sabiex jikkumbattu 
akkumulazzjoni inġusta tal-ispettru minn 
atturi dominanti tas-suq u biex 
jippromwovu għażla akbar għall-
konsumatur, l-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li l-ispettru jiġi allokat b'mod 
ġust u bbilanċjat sabiex jippermetti lill-
fornituri ta' servizzi li joffru firxa wiesgħa 
ta’ xandir bit-televiżjoni, bir-radju u 
xandir diġitali kulturalment diversi. 

Or. en

Emenda 77
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
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effettiva. effettiva. Sabiex jikkumbattu
akkumulazzjoni inġusta tal-ispettru minn 
atturi dominanti tas-suq u biex 
jippromwovu għażla akbar għall-
konsumatur, l-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li l-ispettru jiġi allokat b'mod 
ġust u bbilanċjat sabiex jippermetti lill-
fornituri ta' servizzi li joffru firxa wiesgħa 
ta’ xandir bit-televiżjoni, bir-radju u 
xandir diġitali kulturalment diversi. 

Or. en

Emenda 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta l-Istati Membri jkunu jixtiequ 
jadottaw waħda mill-miżuri stipulati fil-
paragrafu 2, huma għandhom jagħmlu 
dan skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 6 tad-Direttiva 2002/20/KE 
(Direttiva tal-Awtorizzazzjoni) u skont il-
proċeduri ta’ Direttiva 2002/140/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta’ Novembru 2009 li temenda d-Direttivi 
2002/21/KE dwar qafas regolatorju 
komuni għan-networks ta’ 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 
2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta’, networks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet 
assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi1;
________________________

1 ĠU L 337, 18.12.2009, p. 37

Or. it
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Emenda 79
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta l-Istati Membri jkunu jixtiequ 
jadottaw waħda mill-miżuri stipulati fil-
paragrafu 2, huma għandhom jagħmlu 
dan skont il-kundizzjonijiet stipolati fl-
Artikolu 6 tad-Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni u skont il-proċeduri ta’ 
Direttiva 2009/140/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Novembru 2009 li temenda d-Direttivi 
2002/21/KE dwar qafas regolatorju 
komuni għan-networks ta’ 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 
2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta’, networks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet 
assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi1;
__________________________

1 ĠU L 337, 18.12.2009, p. 37

Or. de

Emenda 80
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta l-Istati Membri jkunu jixtiequ 
jadottaw waħda mill-miżuri stipulati fil-
paragrafu 2, huma għandhom jagħmlu 
dan skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 6 tad-Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni u skont il-proċeduri ta’ 
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Direttiva 2009/140/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Novembru 2009 li temenda d-Direttivi 
2002/21/KE dwar qafas regolatorju 
komuni għan-networks ta’ 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 
2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta’, networks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet 
assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi1;
__________
1 ĠU L 337, 18.12.2009, p. 37

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda hu li ġġib it-test konformi mal-qafas regolatorju tat-telekom. B'mod 
partikolari, mhuwiex ċar jekk din id-Deċiżjoni (art 5.2) tipproponix poteri ġodda għall-NRAs 
jew jekk ir-rimedji u s-salvagwardji humiex dawk li joħorġu minn leġiżlazzjoni attwali. 
Partikolarment, l-NRAs m'għandhomx ikunu jistgħu jevitaw il-proċess tar-reviżjoni tas-suq 
(inkluż l-Artikolu 7, Direttiva Kwadru) u jimponu obbligi tal-aċċess fejn qabel ma kinux 
jistgħu. 

Emenda 81
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
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l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru tul il-firxa sħiħa u tivvaluta 
jekk l-ispettru addizzjonali jistax jiġi 
lliberat u jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

Or. de

Emenda 82
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti fid-Deċiżjoni 2010/267/UE, skont 
id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE. F’każijiet 
eċċezzjonali ġġustifikati b’mod xieraq 
minħabba raġunijiet tekniċi, il-
Kummissjoni tista’ tawtorizza derogi 
speċifiċi sal-2015. Skont l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha żżomm taħt eżami l-użu tal-
ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’
applikazzjonijiet ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-medda 1 GHz mhijiex ġustifikata u hi speċifikata wisq għal dan l-istrument 
legali u b'hekk mhijiex prova futura, speċjalment meta nitkellmu dwar teknoloġiji ġodda. Qed 
tissemma evidenza ġdida dwar soluzzjonijiet tekniċi għall-kunsinna ta' applikazzjonijiet oħra 
ġodda f'postijiet iktar għolja tal-medda UHF. Billi nillimitaw l-għan għal medda speċifika 
waħda, aħna qed nillimitaw il-possibiltà ta' teknoloġiji ġodda u għal biex jiġu żviluppati 
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applikazzjonijiet għall-benefiċċju tal-konsumaturi.

Emenda 83
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

3. Sal-1 ta’ Jannar 2015, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. Fl-Istati Membri fejn il-
proċess tal-bidla diġitali diġà jinsab 
avvanzat ġmielu jew diġà tlesta u fejn il-
migrazzjoni tas-servizzi obbligatorji tista’ 
tkun ġestita fil-ħin, il-Kummissjoni 
tirrakkomanda li l-medda ssir disponibbli 
sal-1 ta’ Jannar 2013. Skont l-Artikolu 9 
tad-Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha żżomm taħt eżami l-użu tal-
medda UHF (jiġifieri tal-ispettru bejn 300 
MHz u 3GHz) u tivvaluta jekk l-ispettru 
addizzjonali jistax jiġi lliberat u jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni ta’ applikazzjonijiet 
ġodda.

Or. en

Emenda 84
Catherine Stihler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 

3. Sas-17 ta’ Jannar 2015, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
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disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. Fl-Istati Membri fejn il-
proċess tal-bidla diġitali diġà jinsab 
avvanzat ġmielu jew diġà tlesta u fejn il-
migrazzjoni tas-servizzi obbligatorji tista’ 
tkun ġestita fil-ħin, il-Kummissjoni 
tirrakkomanda li l-medda ssir disponibbli 
sal-1 ta’ Jannar 2013. Skont l-Artikolu 9 
tad-Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha żżomm taħt eżami l-użu tal-
medda UHF (jiġifieri tal-ispettru bejn 300
MHz u 3GHz) u tivvaluta jekk l-ispettru 
addizzjonali jistax jiġi lliberat u jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni ta’ applikazzjonijiet 
ġodda.

Or. en

Emenda 85
Constance Le Grip

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru, partikolarment fil-firxa bejn 
300 MHz u 3GHz, kif provvdut fl-Artikolu 
8 ta' din id-Deċiżjoni, u tivvaluta jekk l-
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applikazzjonijiet ġodda. ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

Or. fr

Emenda 86
Robert Rochefort

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-medda UHF (jiġifieri tal-ispettru bejn 
300 MHz u 3GHz) u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

Or. fr

Emenda 87
Bernadette Vergnaud

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
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għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-medda kollha UHF u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

Or. fr

Emenda 88
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-provvista ta’ aċċess għall-
kontenut u għas-servizzi broadband 
permezz tal-medda ta’ 790-862 MHz 
(800 MHz) ikun inkoraġġit f’żoni ftit li 
xejn popolati, b’mod partikolari permezz 
tal-obbligi tal-koperatura; meta jagħmlu 
dan, huma għandhom jeżaminaw modi u, 
fejn ikun meħtieġ, jieħdu miżuri xierqa 
sabiex jiżguraw irwieħhom li l-
liberalizzazzjoni tal-medda tat-800 MHz 
ma taffetwax ħażin lill-utenti tal-ħolqien 
ta’ programmi u ta’ avvenimenti speċjali 
(PMSE).

4. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-provvista ta’ aċċess għall-
kontenut u għas-servizzi broadband 
permezz tal-medda ta’ 790-862 MHz 
(800 MHz) ikun inkoraġġit f’żoni ftit li 
xejn popolati, jekk ikun meħtieġ permezz 
tal-obbligi tal-koperatura; meta jagħmlu 
dan, huma għandhom jeżaminaw modi u, 
fejn ikun meħtieġ, jieħdu miżuri xierqa 
sabiex jiżguraw irwieħhom li l-
liberalizzazzjoni tal-medda tat-800 MHz 
ma taffetwax ħażin lill-utenti tal-ħolqien 
ta’ programmi u ta’ avvenimenti speċjali 
(PMSE) u servizzi ta' xandir terrestri.
B'mod partikolari, l-Istati Membri, 
b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 
għandhom jinvestigaw soluzzjonijiet 
tekniċi għall-użu parallel ta' meded tal-
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ispettru minn utenti tax-xandir terrestri u 
servizzi ta' telefonija ċellulari, sabiex 
jieħdu in kunsiderazzjoni l-bżonnijiet 
differenti ta' ċentri tal-popolazzjoni 
urbani u żoni li fihom id-densità tal-
popolazzjoni hija baxxa.

Or. de

Emenda 89
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-provvista ta’ aċċess għall-
kontenut u għas-servizzi broadband 
permezz tal-medda ta’ 790-862 MHz 
(800 MHz) ikun inkoraġġit f’żoni ftit li 
xejn popolati, b’mod partikolari permezz 
tal-obbligi tal-koperatura; meta jagħmlu 
dan, huma għandhom jeżaminaw modi u, 
fejn ikun meħtieġ, jieħdu miżuri xierqa 
sabiex jiżguraw irwieħhom li l-
liberalizzazzjoni tal-medda tat-800 MHz 
ma taffetwax ħażin lill-utenti tal-ħolqien 
ta’ programmi u ta’ avvenimenti speċjali 
(PMSE).

4. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-provvista ta’ aċċess għall-
kontenut u għas-servizzi broadband 
permezz tal-medda ta’ 790-862 MHz 
(800 MHz) ikun inkoraġġit f’żoni ftit li 
xejn popolati, b’mod partikolari permezz 
tal-obbligi tal-koperatura; meta jagħmlu 
dan, huma għandhom jeżaminaw modi u, 
fejn ikun meħtieġ, jieħdu miżuri xierqa 
sabiex jiżguraw irwieħhom li l-
liberalizzazzjoni tal-medda tat-800 MHz 
ma taffetwax ħażin lill-utenti tal-ħolqien 
ta’ programmi u ta’ avvenimenti speċjali 
(PMSE) u lanqas ma twassal sabiex 
tħarbat is-servizzi tax-xandir eżistenti.

Or. en

Emenda 90
Catherine Stihler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-provvista ta’ aċċess għall-
kontenut u għas-servizzi broadband 
permezz tal-medda ta’ 790-862 MHz 
(800 MHz) ikun inkoraġġit f’żoni ftit li 
xejn popolati, b’mod partikolari permezz 
tal-obbligi tal-koperatura; meta jagħmlu 
dan, huma għandhom jeżaminaw modi u, 
fejn ikun meħtieġ, jieħdu miżuri xierqa 
sabiex jiżguraw irwieħhom li l-
liberalizzazzjoni tal-medda tat-800 MHz 
ma taffetwax ħażin lill-utenti tal-ħolqien 
ta’ programmi u ta’ avvenimenti speċjali 
(PMSE).

4. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-provvista ta’ aċċess għall-
kontenut u għas-servizzi broadband 
permezz tal-medda ta’ 790-862 MHz 
(800 MHz) ikun inkoraġġit f’żoni ftit li 
xejn popolati, b’mod partikolari permezz 
tal-obbligi tal-koperatura; meta jagħmlu 
dan, huma għandhom jeżaminaw modi u, 
fejn ikun meħtieġ, jieħdu miżuri xierqa 
sabiex jiżguraw irwieħhom li l-
liberalizzazzjoni tal-medda tat-800 MHz 
ma taffetwax ħażin lill-utenti tal-ħolqien 
ta’ programmi u ta’ avvenimenti speċjali 
(PMSE) u lanqas ma twassal sabiex 
tħarbat is-servizzi tax-xandir eżistenti.

Or. en

Emenda 91
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri, b'kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jieħdu l-miżuri 
tekniċi u regolatorji neċessarji li 
jipprevjenu interferenza dannuża bejn 
servizzi ċellulari u utenti tax-xandir tal-
PMSE. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu biżżejjed fondi fi żmien adegwat 
sabiex ikopru l-ispejjeż tal-migrazzjoni 
assoċjati mal-liberazzjoni tal-medda 800 
MHz u l-miżuri li jipproteġu kontra l-
interferenza. 

Or. de
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Emenda 92
Catherine Stihler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri, b’koperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw li 
jimplimentaw l-miżuri tekniċi u 
regolatorji meħtieġa biex jiġu evitati 
interferenzi mis-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi fil-medda 
tal-frekwenza ta’ 800 MHz għas-servizzi 
PMSE taħt is-790 MHz.

Or. en

Emenda 93
Catherine Stihler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-Kummissjoni għandha 
tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex 
jassiguraw disponibbiltà fil-ħin ta' 
biżżejjed fondi biex ikopru l-ispejjeż tal-
migrazzjoni u l-ispejjeż assoċjati mal-
miżuri biex jillimitaw interferenzi lis-
servizzi tax-xandir.  

Or. en

Emenda 94
Lena Kolarska-Bobińska

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

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà
ta’ meded tal-ispettru addizzjonali għall-
provvista ta’ servizzi satellitari armonizzati 
għal aċċess broadband li se jkopru t-
territorju kollu tal-Unjoni inklużi l-iktar 
żoni mbiegħda b’offerta ta’ broadband li 
tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 
għall-Internet bi prezz paragunabbli għall-
offerti terrestri.

6. Biex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha 
jkollhom aċċess għal servizzi diġitali 
avvanzati inkluż il-broadband, b’mod 
partikolari f’żoni mbiegħda u b’densità 
baxxa ta’ popolazzjoni, l-Istati Membri u
l- Kummissjoni għandhom jiżguraw id-
disponibilità ta’ meded tal-ispettru 
suffiċjenti għall-provvista ta’ servizzi 
satellitari broadband li tagħti l-possibbiltà 
li jkun hemm aċċess għall-Internet bi prezz 
paragunabbli għall-offerti offerti terrestri.

Or. en

Emenda 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà 
ta’ meded tal-ispettru addizzjonali għall-
provvista ta’ servizzi satellitari armonizzati 
għal aċċess broadband li se jkopru t-
territorju kollu tal-Unjoni inklużi l-iktar 
żoni mbiegħda b’offerta ta’ broadband li 
tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 
għall-Internet bi prezz paragunabbli għall-
offerti terrestri.

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà 
kontinwa tal-ispettru għall-provvista ta’ 
servizzi satellitari armonizzati għal aċċess 
broadband li se jkopru t-territorju kollu tal-
Unjoni inklużi l-iktar żoni mbiegħda 
b’offerta ta’ broadband li tagħti l-
possibbiltà li jkun hemm aċċess għall-
Internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Naħsbu li hu barra mill-ambitu ta' din id-Deċiżjoni għall-Kummissjoni li tiżgura d-
disponibbiltà ta' servizzi armonizzati tas-satellita għal aċċess broadband "li  jagħti l-
possibbiltà li jkun hemm aċċess għall-Internet bi prezz paragunabbli għall-offerti terrestri" u 
li spettru tal-medda S liċenzjat f'livell Ewropew fl-2009 jissodisfa r-rekwiżiti ta' servizzi 
armonizzati tas-satellita għall-aċċess tal-broadband.
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Emenda 96
Frank Engel

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu -1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Biex jappoġġjaw l-iżvilupp addizzjonali 
tal-midja awdjoviżiva innovattiva u ta’ 
servizzi oħra għaċ-ċittadini Ewropej, billi 
jikkunsidraw il-benefiċċji ekonomiċi u 
soċjali ta’ suq diġitali uniku, l-Istati 
Membri, b’koperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
biżżejjed disponibilità tal-ispettru għall-
provvista satellitari u terrestri ta’ servizzi 
bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux ix-xandir terrestri biss jeħtieġ spettru suffiċjenti biex jissodisfa objettivi ta' interess 
ġenerali, iżda s-satelliti jeħtieġu wkoll spettru suffiċjenti biex jibqgħu jkunu pijunieri ta' u 
jużaw teknoloġiji innovattivi li jippromwovu servizzi diġitali avvanzati, inklużi servizzi 
awdjoviżivi ġodda ta' kwalità għolja, bħal HDTV jew 3DTV. Huwa importanti li wieħed jieħu 
approċċ komprensiv għall-użu tal-ispettru, li jippromwovi t-teknoloġiji kollha sabiex joffri 
benefiċċji ekonomiċi u soċjali liċ-ċittadini u lill-intrapriżi, u b'hekk jikkontribwixxi għal suq 
diġitali uniku li jiffunzjona bis-sħiħ.

Emenda 97
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun 
hemm mezzi suffiċjenti għall-provvista ta' 
servizzi tax-xandir terrestri, mingħajr 
preġudizzju għall-prinċipju tan-newtralità 
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tas-servizz. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'diversi partijiet tal-Ewropa iktar nies qed jaraw it-televiżjoni permezz tal-kejbil, fibra 
ottika, is-satellita jew il-broadband milli permezz ta' trażmissjonijiet UHF. Il-migrazzjoni lil 
hinn mill-viżjoni bil-UHF bdiet fit-tmeninijiet u probabbli se tkompli għal numru ta' snin.  
"Mezzi suffiċjenti għall-provvista" jfisser li x-xandara jistgħu jikkunsidraw li jkollhom 
bandwidth biżżejjed biex jilħqu l-udjenzi tagħhom għalkemm dik il-bandwidth tista' ma tkunx 
bla fili. Ir-regolaturi jistgħu jsibu iktar użi produttivi għal kanali UHF tradizzjonalment 
assenjati lix- xandara tat-televiżjoni.

Emenda 98
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom, 
b’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, ifittxu 
sett minimu ta’ meded ċentrali 
armonizzati għall-PMSEs fl-Unjoni, skont 
l-objettivi tal-Unjoni biex itejbu l-
integrazzjoni tas-suq intern u l-aċċess 
għall-kultura. Dawn il-meded armonizzati 
għandhom ikunu fuq 1GHz jew frekwenzi 
ogħla.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artisti u gruppi li jivvjaġġaw attwalment qed jiffaċċaw problemi peress li mikrofoni bla fili 
ngħataw frekwenzi differenti, mhux biss fi Stati Membri differenti, iżda wkoll bejn bliet u 
reġjuni differenti.  Il-PMSEs m'għandhomx bżonn żoni kbar ta' kopertura u b'hekk frekwenzi 
’l fuq minn 1GHz  ikunu ideali.
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Emenda 99
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw disponibbiltà tal-
medda għall-RFID u teknoloġiji oħra tal-
komunikazzjoni Internet of Things (IOT) 
u għandhom jaħdmu lejn 
standardizzazzjoni tal-allokazzjoni tal-
ispettru għall-komunikazzjoni IOT fost l-
Istati Membri. 

Or. en

Emenda 100
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, mgħejjuna mill-Istati 
Membri, li għandhom jipprovdu l-
informazzjoni kollha xierqa dwar l-użu tal-
ispettru, għandha toħloq inventarju tal-użu 
eżistenti tal-ispettru u tal-ħtiġijiet futuri 
possibbli għall-ispettru fl-Unjoni, b’mod 
partikolari fil-medda mit-300 MHz sat-
3 GHz.

1. Il-Kummissjoni, megħjuna mill-Istati 
Membri, li għandhom jipprovdu l-
informazzjoni kollha xierqa dwar l-użu tal-
ispettru, għandha toħloq inventarju tal-użu 
eżistenti tal-ispettru u tal-ħtiġijiet futuri 
possibbli għall-ispettru fl-Unjoni madwar 
il-firxa kollha.

Or. de

Emenda 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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

1. Il-Kummissjoni, mgħejjuna mill-Istati 
Membri, li għandhom jipprovdu l-
informazzjoni kollha xierqa dwar l-użu tal-
ispettru, għandha toħloq inventarju tal-użu 
eżistenti tal-ispettru u tal-ħtiġijiet futuri 
possibbli għall-ispettru fl-Unjoni, b’mod 
partikolari fil-medda mit-300 MHz sat-
3 GHz.

1. Il-Kummissjoni, megħjuna mill-Istati 
Membri, li għandhom jipprovdu l-
informazzjoni kollha xierqa dwar l-użu tal-
ispettru, għandha toħloq inventarju tal-użu 
eżistenti tal-ispettru u tal-ħtiġijiet futuri 
possibbli għall-ispettru fl-Unjoni, b’mod 
partikolari fil-medda mit-300 MHz sal-
5 GHz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nemmnu li hemm bżonn issir reviżjoni tal-allokazzjonijiet tal-medda bejn għallanqas 400MHz 
u 5GHz biex tiżgura li jkun hemm medda suffiċjenti allokata lill-broadband mobbli li tasal 
għallinqas sal-2020. Ninnutaw li l-iffokar tal-proposti tal-Kummissjoni hu fil-medda tat-
300MHz sa 3 GHz, u ninstabu mħassba li dan mhuwiex wiesa' biżżejjed biex jindirizza l-
ħtiġijiet fil-futur.   B'mod partikolari, ninnutaw li l-Kummissjoni innifisha tagħraf l-
importanza tal-meded 3.5GHz fil-provvista ta' broadband għal kulħadd.

Emenda 102
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-inventarju msemmi fil-paragrafu (1)
għandu jippermetti l-valutazzjoni tal-
effiċjenza teknika tal-użi eżistenti tal-
ispettru u l-identifikazzjoni tat-teknoloġiji 
u tal-applikazzjonijiet ineffiċjenti, kif ukoll 
tal-opportunitajiet tal-ispettru u tal-
kondiviżjoni tal-ispettru li ma ntużawx jew
li ntużaw b’mod ineffiċjenti. Huwa għandu 
jqis il-ħtiġijiet futuri għal spettru bbażat 
fuq id-domandi tal-konsumaturi u tal-
operaturi, u l-possibbiltà li jiġu sodisfatti 
ħtiġijiet ta’ din ix-xorta.

2. L-inventarju msemmi fil-paragrafu (1) 
għandu, fuq il-bażi ta' kriterji u metodi 
trasparenti u definitib'mod ċar, 
jippermetti l-valutazzjoni tal-effiċjenza 
teknika tal-użi eżistenti tal-ispettru u l-
identifikazzjoni tat-teknoloġiji u tal-
applikazzjonijiet ineffiċjenti, kif ukoll tal-
opportunitajiet tal-ispettru u tal-
kondiviżjoni tal-ispettru li ma ntużawx jew 
li ntużaw b’mod ineffiċjenti. Huwa għandu 
jqis il-ħtiġijiet futuri għal spettru bbażat 
fuq id-domandi tal-konsumaturi u tal-
operaturi, u l-possibbiltà li jiġu sodisfatti 
ħtiġijiet ta’ din ix-xorta.
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Emenda 103
Catherine Stihler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-inventarju msemmi fil-paragrafu (1) 
għandu jippermetti l-valutazzjoni tal-
effiċjenza teknika tal-użi eżistenti tal-
ispettru u l-identifikazzjoni tat-teknoloġiji 
u tal-applikazzjonijiet ineffiċjenti, kif ukoll 
tal-opportunitajiet tal-ispettru u tal-
kondiviżjoni tal-ispettru li ma ntużawx jew 
li ntużaw b’mod ineffiċjenti. Huwa għandu 
jqis il-ħtiġijiet futuri għal spettru bbażat 
fuq id-domandi tal-konsumaturi u tal-
operaturi, u l-possibbiltà li jiġu sodisfatti 
ħtiġijiet ta’ din ix-xorta.

2. L-inventarju msemmi fil-paragrafu (1) 
għandu jippermetti l-valutazzjoni tal-
effiċjenza teknika tal-użi eżistenti tal-
ispettru u l-identifikazzjoni tat-teknoloġiji 
u tal-applikazzjonijiet ineffiċjenti, kif ukoll 
tal-opportunitajiet tal-ispettru u tal-
kondiviżjoni tal-ispettru li ma ntużawx jew 
li ntużaw b’mod ineffiċjenti, ibbażati fuq 
kriterji u metodoloġiji ta' valutazzjoni 
trasparenti u li huma definiti b'mod ċar. 
Huwa għandu jqis il-ħtiġijiet futuri għal 
spettru bbażat fuq id-domandi tal-
konsumaturi u tal-operaturi, u l-possibbiltà 
li jiġu sodisfatti ħtiġijiet ta’ din ix-xorta.

Or. en

Emenda 104
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn hu possibbli, il-Kummissjoni, fl-
inventarju li saret referenza għalih fil-
paragrafu 1, għandha tinkludi 
informazzjoni dwar l-użu tal-medda minn 
terzi stati sieħba li jista' jkollhom effett 
dirett jew indirett fuq l-użu tal-ispettru fl-
Unjoni. 

Or. en
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Emenda 105
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tipparteċipa 
f’negozjati internazzjonali li għandhom 
x’jaqsmu ma’ kwistjonijiet relatati mal-
ispettru sabiex tiddefendi l-interessi 
tagħha, filwaqt li taġixxi skont il-liġi tal-
Unjoni dwar, fost l-oħrajn, il-prinċipji tal-
kompetenzi interni u esterni tal-Unjoni.

imħassar

Or. en


