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Emenda 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ma jistax jingħad li jeżisti Suq Uniku 
għat-telekommunikazzjonijiet meta jeżistu 
differenzi sinifikanti fil-prezzijiet bejn il-
prezzijiet domestiċi u dawk roaming; 
għalhekk l-għan aħħari ta' dan ir-
Regolament għandu jkun li jiġu eliminati 
għalkollox l-ispejjeż tar-roaming, b'hekk 
jiġi stabbilit suq tal-komunikazzjonijiet 
mobbli pan-UE.

Or. en

Emenda 31
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ma jistax jingħad li jeżisti Suq Uniku 
għat-telekommunikazzjonijiet meta jeżistu 
differenzi sinifikanti fil-prezzijiet bejn il-
prezzijiet domestiċi u dawk roaming; 
għalhekk l-għan aħħari ta' dan ir-
Regolament għandu jkun li jiġu eliminati 
għalkollox l-ispejjeż tar-roaming, b'hekk 
jiġi stabbilit suq tal-komunikazzjonijiet 
mobbli pan-UE.

Or. en

Emenda 32
Anna Hedh
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Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-objettiv li titnaqqas id-differenza 
bejn it-tariffi nazzjonali u dawk tar-
roaming sabiex tavviċina ż-żero sal-2015 
kien propost mill-Kummissjoni fil-Qafas 
tal-Benchworking 2011-2015 u 
sussegwentement approvat mill-Istati 
Membri f'Novembru 20091. Dak l-objettiv 
huwa inkluż ukoll fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni bit-titlu "Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa"2.
__________________
1

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

Or. en

Emenda 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Tariffi domestiċi ogħla fuq telefonati, 
SMS u dejta (inklużi dawk maħsubin għal 
pajjiżi oħra barra l-pajjiż domestiku) 
mqabbla ma' tariffi tar-roaming mhumiex 
ta' benefiċċju għall-konsumatur u 
joħolqu distorsjoni tas-suq; mill-2012, it-
tariffi domestiċi għandhom għalhekk ma 
jaqbżux il-limiti tal-prezzijiet bl-imnut 
definiti għat-tariffi tar-roaming.

Or. en
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Emenda 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Biex jinkiseb suq uniku tat-
telekomunikazzjonijiet, kull kumpanija 
tat-telekomunikazzjoni marbuta li 
tagħmel parti mill-istess grupp għandha 
titħeġġeġ tikkombina l-liċenzji nazzjonali 
tagħha taħt l-umbrella ta' operatur 
Ewropew uniku wieħed; fil-futur, liċenzji 
eżistenti tat-telekomunikazzjoni kif ukoll 
liċenzji ġodda għal netwerk tat-telefonija 
mobbli għandhom ikopru t-territorju 
Ewropew sħiħ u mhux biss Stat Membru 
wieħed.

Or. en

Emenda 35
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ma tikkonċernax il-verżjoni Maltija.

Or. fr

Emenda 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) In-nuqqas ta' kompetizzjoni fis-suq 
tar-roaming ifixkel l-iżvilupp tas-Suq 
Uniku għat-telekomunikazzjonijiet.

Or. en

Emenda 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 38
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Dejta dwar l-iżvilupp tal-prezzijiet 
għal servizzi ta' roaming ta' telefonati bil-
vuċi , SMS u dejta madwar l-Unjoni minn 
meta daħal fis-seħħ ir-Regolament (KE) 
Nru 717/2007 u r-Regolament (KE) 
Nru 544/2009 li jemendah , inklużi b’mod 
partikolari dawk miġbura mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u rrappurtati kull tliet 
xhur permezz tal- BEREC , ma tipprovdix 
provi li jissuġġerixxu li l-kompetizzjoni fil-
livelli bl-ingrossa jew bl-imnut żviluppat 

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

b'mod raġonevoli u aktarx se tkun 
sostenibbli minn Ġunju 2012 ’il quddiem 
fin-nuqqas ta’ miżuri regolatorji. Din id-
dejta tindika li prezzijiet bl-imnut u bl-
ingrossa qed jibqgħu jagglomeraw fil-
limiti, jew qrib il-limiti, stipulati bir-
Regolament (KE) Nru 717/2007 kif 
emendat bir-Regolament (KE) 
Nru 544/2009 , b’kompetizzjoni limitata 
biss taħt dawk il-limiti, li twassal għal 
profitti eċċessivi għall-fornituri, għad-
detriment tal-konsumatur Ewropew.

Or. nl

Emenda 39
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 40
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. nl

Emenda 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex nippermettu l-iżvilupp ta' suq 
aktar effiċjenti u kompetittiv għas-servizzi 
roaming, ma għandu jkun hemm l-ebda 
restrizzjoni li tipprevjeni lill-impriżi milli 
jinnegozjaw b'mod effettiv aċċess bl-
ingrossa bil-għan li jiġu pprovduti servizzi 
roaming. Madankollu, bħalissa jeżistu 
ostakoli għall-aċċess għal tali servizzi 
roaming, minħabba d-differenzi fis-setgħat 
ta' negozjar u fil-grad ta' sjieda tal-
infrastruttura tal-impriżi. It-tneħħija ta' 
dawn l-ostakoli tiffaċilita l-iżvilupp ta' 
servizzi roaming u offerti għall-klijenti 
alternattivi u innovattivi, b'mod partikolari 
minn operaturi ta' netwerks virtwali. Din 
tiffaċilita wkoll l-iżvilupp ta' servizzi pan-
Ewropej.

(18) Sabiex nippermettu l-iżvilupp ta' suq 
aktar effiċjenti u kompetittiv għas-servizzi 
roaming, ma għandu jkun hemm l-ebda 
restrizzjoni li tipprevjeni lill-impriżi milli 
jinnegozjaw b'mod effettiv aċċess bl-
ingrossa bil-għan li jiġu pprovduti servizzi 
roaming. Madankollu, bħalissa jeżistu 
ostakoli għall-aċċess għal tali servizzi 
roaming, minħabba d-differenzi fis-setgħat 
ta' negozjar u fil-grad ta' sjieda tal-
infrastruttura tal-impriżi. It-tneħħija ta' 
dawn l-ostakoli tiffaċilita l-iżvilupp ta' 
servizzi roaming u offerti għall-klijenti 
alternattivi u innovattivi. Din tiffaċilita 
wkoll l-iżvilupp ta' servizzi pan-Ewropej.

Or. en
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Emenda 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 44
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Is-servizzi ta' komunikazzjoni mobbli 
jinbiegħu f'qatet (bundles) inklużi kemm 
is-servizzi domestiċi kif ukoll dawk tar-
roaming, u dan jillimita l-għażla tal-klijenti 
għas-servizzi roaming. Tali qatet inaqqsu t-
trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
servizzi roaming, peress li diffiċli li 
komponenti individwali fi ħdan il-qatet 
jitqabblu. Konsegwentement, il-
kompetizzjoni fost l-operaturi abbażi tal-
element roaming fil-qatet mobbli għadha 
mhijiex evidenti. Jekk tiġi ffaċilitata d-
disponibbiltà tar-roaming bħala servizz 
separat, jiġu indirizzati problemi 
strutturali billi jitqajjem għarfien fost il-
klijenti dwar il-prezzijiet tar-roaming, u 
b'hekk f'dak li għandu x'jaqsam mas-
servizzi roaming ikun hemm għażla 
distinta tal-klijent u tiżdied il-pressjoni 
kompetittiva fuq in-naħa tad-domanda. 
Dan għalhekk jikkontribwixxi għal 
funzjonament mingħajr xkiel tas-suq 
intern għas-servizzi roaming Ewropej.

(21) Is-servizzi ta' komunikazzjoni mobbli 
jinbiegħu f'qatet (bundles) inklużi kemm 
is-servizzi domestiċi kif ukoll dawk tar-
roaming, u dan jillimita l-għażla tal-klijenti 
għas-servizzi roaming. Tali qatet inaqqsu t-
trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
servizzi roaming, peress li diffiċli li 
komponenti individwali fi ħdan il-qatet 
jitqabblu. Konsegwentement, il-
kompetizzjoni fost l-operaturi abbażi tal-
element roaming fil-qatet mobbli għadha 
mhijiex evidenti.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Sistemi separati għall-ispejjeż domestiċi u roaming mhumiex mitluba għax l-ispejjeż verament 
għoljin assoċjati magħhom – stmati għal €300 miljun – jingħaddu fuq il-konsumaturi. Tali 
sistemi separati ma jħeġġux it-trasparenza, lanqas. Għandha tiġi adottata strateġija li biha l-
operaturi huma dejjem mitluba jżommu t-trasparenza fuq l-ispejjeż.

Emenda 45
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-klijenti għandu jkollhom id-dritt li 
jagħżlu bejgħ separat tas-servizzi roaming 

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

Or. nl

Emenda 46
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 47
Damien Abad
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Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda tfittex li tiddefinixxi b'mod preċiż fejn is-servizzi roaming iridu jkunu separati mill-
pakketti domestiċi, jiġifieri fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 48
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

numru tagħhom, u b'mod li jiżgura l-
interoperabbiltà tas-servizzi, fejn is-
servizzi roaming jiġu pprovduti jkun fejn 
ikun fl-Unjoni u bl-istess livell ta' kwalità.
Klijenti li jagħżlu li jżommu l-istess 
operatur għas-servizzi roaming 
għandhom ikunu kapaċi jagħżlu li 
jkollhom is-servizzi roaming tagħhom 
direttament imnaqqsa mill-kreditu 
tagħhom għal komunikazzjonijiet 
nazzjonali sabiex ikunu ċċarġjati biss l-
ammont li jifdal mill-ispiża tal-pakkett 
normali ladarba l-kreditu nazzjonali 
tagħhom ikun intuża kollu.

Or. fr

Emenda 49
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Għandha tiġi stabbilita żieda fil-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fost l-
operaturi tan-netwerks mobbli sabiex il-
proveddiment ta' servizzi roaming separati 
jkun possibbli mil-lat tekniku, u biex tiġi 
żgurata evoluzzjoni teknika koordinata u 
mingħajr xkiel tal-bejgħ separat tas-
servizzi roaming fl-Unjoni. Għalhekk, 
għandhom jiġu elaborati linji gwida li 
jagħtu aktar fid-dettall il-prinċipji bażiċi u 
l-metodoloġiji rilevanti, sabiex ikun 
possibbli adattament rapidu għal 
ċirkostanzi mibdula u avvanzi teknoloġiċi. 
Il-BEREC, b'koordinazzjoni mal-
Kummissjoni u b'kollaborazzjoni mal-
partijiet interessati relevanti, għandu 
joħroġ linji gwida biex jiżviluppa l-
elementi tekniċi ta' faċilità biex il-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming ikun 
possibbli. Il-Kummissjoni tista' tagħti 
mandat lil Korp Ewropew ta' 

imħassar
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Standardizzazzjoni għall-emenda tal-
istandards rilevanti li huma meħtieġa 
għall-implimentazzjoni armonizzata tal-
faċilità.

Or. nl

Emenda 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Għandha tiġi stabbilita żieda fil-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fost l-
operaturi tan-netwerks mobbli sabiex il-
proveddiment ta' servizzi roaming separati 
jkun possibbli mil-lat tekniku, u biex tiġi 
żgurata evoluzzjoni teknika koordinata u 
mingħajr xkiel tal-bejgħ separat tas-
servizzi roaming fl-Unjoni. Għalhekk, 
għandhom jiġu elaborati linji gwida li 
jagħtu aktar fid-dettall il-prinċipji bażiċi u 
l-metodoloġiji rilevanti, sabiex ikun 
possibbli adattament rapidu għal 
ċirkostanzi mibdula u avvanzi teknoloġiċi. 
Il-BEREC, b'koordinazzjoni mal-
Kummissjoni u b'kollaborazzjoni mal-
partijiet interessati relevanti, għandu joħroġ 
linji gwida biex jiżviluppa l-elementi 
tekniċi ta' faċilità biex il-bejgħ separat tas-
servizzi roaming ikun possibbli. Il-
Kummissjoni tista' tagħti mandat lil Korp 
Ewropew ta' Standardizzazzjoni għall-
emenda tal-istandards rilevanti li huma 
meħtieġa għall-implimentazzjoni 
armonizzata tal-faċilità.

(23) Għandha tiġi stabbilita żieda fil-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fost l-
operaturi tan-netwerks mobbli sabiex il-
proveddiment ta' servizzi roaming separati 
jkun possibbli mil-lat tekniku u s-servizzi 
roaming tad-dejta lokali jkunu aċċessati, 
u biex tiġi żgurata evoluzzjoni teknika 
koordinata u mingħajr xkiel tal-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming fl-Unjoni. 
Għalhekk, għandhom jiġu elaborati linji 
gwida li jagħtu aktar fid-dettall il-prinċipji 
bażiċi u l-metodoloġiji rilevanti, sabiex 
ikun possibbli adattament rapidu għal 
ċirkostanzi mibdula u avvanzi teknoloġiċi. 
Il-BEREC, b'koordinazzjoni mal-
Kummissjoni u b'kollaborazzjoni mal-
partijiet interessati relevanti, għandu joħroġ 
linji gwida biex jiżviluppa l-elementi 
tekniċi ta' faċilità biex il-bejgħ separat tas-
servizzi roaming ikun possibbli u s-servizzi 
roaming tad-dejta lokali jkunu aċċessati. 
Il-Kummissjoni tista' tagħti mandat lil 
Korp Ewropew ta' Standardizzazzjoni 
għall-emenda tal-istandards rilevanti li 
huma meħtieġa għall-implimentazzjoni 
armonizzata tal-faċilità.

Or. en
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Emenda 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) L-operaturi għandhom jiġu mħeġġa 
biex jilħqu l-objettivi tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa b'aktar għaġla. B'mod 
partikolari, l-objettiv tad-differenzi bejn l-
ispejjeż nazzjonali u roaming biex 
javviċinaw iż-żero sal-2015 għandu 
jitħeġġeġ. Għalhekk, bħala inċentiv, l-
operaturi li huma lesti li jagħmlu offerti 
tar-roaming li huma ugwali jew ogħla 
b'mod insinifikanti mit-tariffi nazzjonali 
tagħhom għandhom ikunu eżenti mill-
obbligu li jiġu implimentati l-miżuri 
strutturali fir-rigward tal-bejgħ separat 
tas-servizzi roaming. Ir-regolaturi 
nazzjonali tat-telekomunikazzjoni 
għandhom joffru tali eżenzjonijiet taħt 
kundizzjonijiet stretti u jkunu wkoll 
kapaċi jirtiraw l-eżenzjoni f'każ ta' 
nuqqas ta' konformità. Din is-sistema 
tippermetti wkoll aktar offerti innovattivi 
bħal ma huma 'uża r-roaming qisek 
qiegħed id-dar' jew offerti bbażati fuq l-
ispiża ta' kull xahar li jkunu aktar 
trasparenti għall-konsumaturi u ma 
jkunux jeħtieġu xi azzjoni min-naħa tal-
konsumaturi.

Or. en

Emenda 52
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Fir-rigward tal-kontinwazzjoni ta' (25) Fir-rigward tal-kontinwazzjoni ta'
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regolazzjoni temporanja tal-prezzijiet, l-
obbligi regolatorji għandhom jiġu imposti 
kemm fil-livell ta’ bejgħ bl-imnut, kif ukoll 
fil-livell ta’ bejgħ bl-ingrossa sabiex ikunu 
protetti l-interessi tal-klijenti roaming, billi 
l-esperjenza wriet li t-tnaqqis tal-prezzijiet 
bl-ingrossa għas-servizzi roaming madwar 
l-Unjoni jistgħu ma jkunux riflessi fi 
prezzijiet bl-imnut aktar baxxi għar-
roaming, minħabba li ma jkunx hemm 
inċentivi sabiex dan iseħħ. Min-naħa l-
oħra, l-azzjoni sabiex jitnaqqas il-livell tal-
prezzijiet bl-imnut mingħajr ma jiġi 
indirizzat il-livell tal-ispejjeż bl-ingrossa 
marbuta mal-forniment ta’ dawn is-servizzi 
jista' jissogra li jfixkel il-funzjonament 
xieraq tas-suq tar-roaming madwar l-
Unjoni u ma jippermettix grad ta' 
kompetizzjoni ogħla.

tnaqqis gradwali fil-prezzijiet, li għandu 
jirriżulta fl-ilħuq fl-2015 tal-objettiv 
stipulat fl-Aġenda Diġitali Ewropea biex 
l-ispejjeż domestiċi u roaming isiru 
identiċi, l-obbligi regolatorji għandhom 
jiġu imposti kemm fil-livell ta’ bejgħ bl-
imnut, kif ukoll fil-livell ta’ bejgħ bl-
ingrossa sabiex ikunu protetti l-interessi 
tal-klijenti roaming, billi l-esperjenza wriet 
li t-tnaqqis tal-prezzijiet bl-ingrossa għas-
servizzi roaming madwar l-Unjoni jistgħu 
ma jkunux riflessi fi prezzijiet bl-imnut 
aktar baxxi għar-roaming, minħabba li ma 
jkunx hemm inċentivi sabiex dan iseħħ.
Min-naħa l-oħra, l-azzjoni sabiex jitnaqqas 
il-livell tal-prezzijiet bl-imnut mingħajr ma 
jiġi indirizzat il-livell tal-ispejjeż bl-
ingrossa marbuta mal-forniment ta’ dawn 
is-servizzi jista' jissogra li jfixkel il-
funzjonament xieraq tas-suq tar-roaming 
madwar l-Unjoni u ma jippermettix grad ta' 
kompetizzjoni ogħla.

Or. nl

Emenda 53
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sa ma s-soluzzjonijiet strutturali 
jkunu ġabu kompetizzjoni suffiċjenti fis-
suq tar-roaming, l-approċċ l-aktar effikaċi 
u proporzjonat għar-regolazzjoni tal-livell 
tal-prezzijiet sabiex isiru u jiġu riċevuti 
telefonati roaming fl-Unjoni huwa l-
istabbiliment fil-livell tal-Unjoni ta’ tariffa 
medja massima kull minuta fil-livell bl-
ingrossa u l-limitazzjoni ta' tariffi fil-livell 
bl-imnut, permezz tal-Ewrotariffa li 
ddaħħlet bir-Regolament (KE) 
Nru 717/2007. It-tariffa medja bl-ingrossa 
għandha tapplika bejn kwalunkwe żewġ 

(26) L-approċċ l-aktar effikaċi u 
proporzjonat għar-regolazzjoni tal-livell 
tal-prezzijiet sabiex isiru u jiġu riċevuti 
telefonati roaming fl-Unjoni huwa l-
istabbiliment fil-livell tal-Unjoni ta’ tariffa 
medja massima kull minuta fil-livell bl-
ingrossa u l-limitazzjoni ta' tariffi fil-livell 
bl-imnut, permezz tal-Ewrotariffa li 
ddaħħlet bir-Regolament (KE) 
Nru 717/2007. It-tariffa medja bl-ingrossa 
għandha tapplika bejn kwalunkwe żewġ 
operaturi fi ħdan l-Unjoni tul perjodu 
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operaturi fi ħdan l-Unjoni tul perjodu
speċifikat.

speċifikat.

Or. nl

Emenda 54
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-Ewrotariffa tranżitorja għandha tiġi 
ffissata f’livell ta' salvagwardja li filwaqt 
li jiżgura li l-benefiċċji eżistenti għall-
konsumatur jinżammu matul perjodu 
tranżizzjonali ta' implimentazzjoni ta' 
soluzzjonijiet strutturali, jiggarantixxi 
marġni suffiċjenti għall-operaturi u 
jinkoraġġixxi offerti tar-roaming 
kompetittivi b’rati aktar baxxi. Matul il-
perjodu kkonċernat l-operaturi għandhom 
joffru b'mod attiv Ewrotariffa lill-klijenti 
tar-roaming tagħhom kollha, b'xejn u 
b'mod ċar u trasparenti.

(27) L-Ewrotariffa tranżitorja għandha, fi 
stadji, twassal għal sitwazzjoni li fiha, fl-
2015, l-ispiża tar-roaming tkun l-istess 
bħall-ispiża domestika filwaqt li
tippermetti marġini suffiċjenti għall-
operaturi, sabiex il-benefiċċji eżistenti 
għall-konsumatur jinżammu matul perjodu 
tranżizzjonali ta' implimentazzjoni ta' 
soluzzjonijiet strutturali. Matul il-perjodu 
kkonċernat l-operaturi għandhom joffru 
b'mod attiv Ewrotariffa lill-klijenti tar-
roaming tagħhom kollha, b'xejn u b'mod 
ċar u trasparenti.

Or. nl

Emenda 55
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Ewrotariffa tranżitorja li għandha 
tiġi offruta lill-klijenti roaming għandha 
tirrifletti marġni raġonevoli fuq l-ispiża bl-
ingrossa sabiex jingħata servizz roaming, 
filwaqt li l-operaturi jkollhom il-libertà li 
jikkompetu billi jiddifferenzjaw l-offerti 
tagħhom u jadattaw l-istrutturi tal-

(28) L-Ewrotariffa tranżitorja li għandha 
tiġi offruta lill-klijenti roaming għandha 
tirrifletti marġni raġonevoli fuq l-ispiża bl-
ingrossa sabiex jingħata servizz roaming, 
filwaqt li l-operaturi jkollhom il-libertà li 
jikkompetu billi jiddifferenzjaw l-offerti 
tagħhom u jadattaw l-istrutturi tal-
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ipprezzar tagħhom għall-kondizzjonijiet 
tas-suq u għall-preferenzi tal-konsumaturi.
Tali limiti ta' salvagwardja għandhom jiġu 
ffissati f'livelli li ma jgħawġux il-
benefiċċji kompetittivi ta' soluzzjonijiet
strutturali, u li jkunu jistgħu jitneħħew 
ladarba s-soluzzjonijiet strutturali jkun 
kellhom opportunità jipproduċu gwadanni 
konkreti għall-konsumaturi Dan l-approċċ 
regolatorju ma għandux japplika għal 
servizzi b'valur miżjud.

ipprezzar tagħhom għall-kondizzjonijiet 
tas-suq u għall-preferenzi tal-konsumaturi.
Tali limiti ta' salvagwardja għandhom
ifittxu riżultat kompetittiv tas-
soluzzjonijiet strutturali, bl-għan aħħari li 
jibbenefika b'mod effettiv lill-
konsumaturi; għalhekk id-differenza bejn 
il-limiti bl-imnut u bl-ingrossa għandhom 
iħallu biżżejjed spazju għall-kompetituri l-
ġodda biex jidħlu fis-suq. Il-limiti jistgħu 
jitneħħew ladarba s-soluzzjonijiet 
strutturali jkun kellhom opportunità 
jipproduċu gwadanni konkreti għall-
konsumaturi. Dan l-approċċ regolatorju ma 
għandux japplika għal servizzi b'valur 
miżjud.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Korp ta' Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ddikjara f'opinjoni 
reċenti (Lulju 2011) li l-limiti ta' salvagwardja f'dan ir-Regolament għandhom jippermettu 
biżżejjed spazju bejn il-prezzijiet bl-imnut u bl-ingrossa biex il-kompetituri jidħlu fis-suq. Dan 
jgħin biex titħeġġeġ il-kompetizzjoni u, bħala riżultat, jiġu offruti prezzijiet aħjar għall-
konsumaturi.

Emenda 56
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Matul il-perjodu tranżizzjonali tal-
limiti ta' salvagwardja, il-konsumaturi 
kollha għandu jkollhom l-għażla, mingħajr 
tariffi u prekondizzjonijiet addizzjonali, ta' 
tariffa sempliċi tar-roaming li ma teċċedix 
ir-rati regolati. Marġni raġonevoli bejn l-
ispejjeż bl-ingrossa u prezzijiet bl-imnut 
għandu jiżgura li l-operaturi jkunu jistgħu 
jkopru l-ispejjeż tar-roaming speċifiċi 
tagħhom fil-livell bl-imnut inklużi ishma 
adegwati ta' spejjeż ta' 

(32) Matul il-perjodu tranżizzjonali tal-
limiti ta' salvagwardja, li jispiċċa fl-2015, 
li matulu l-ispejjeż roaming jistgħu jkunu 
temporanjament ogħla mill-ispejjeż 
domestiċi, il-konsumaturi kollha għandu 
jkollhom l-għażla, mingħajr tariffi u 
prekondizzjonijiet addizzjonali, ta' tariffa 
sempliċi tar-roaming li ma teċċedix ir-rati 
regolati. Marġni raġonevoli bejn l-ispejjeż 
bl-ingrossa u prezzijiet bl-imnut għandu 
jiżgura li l-operaturi jkunu jistgħu jkopru l-
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kummerċjalizzazzjoni u sussidji tal-apparat 
tal-idejn (handset) u li jibqgħalhom 
residwu adegwat li jrendi profitt 
raġonevoli. Ewrotariffa tranżitorja hija 
mezz adegwat li jipprovdi kemm lill-
konsumatur bil-protezzjoni kif ukoll lill-
operatur bil-flessibbiltà. Il-livelli massimi 
tal-Ewrotariffa għandhom jonqsu kull sena, 
pari passu mal-livell bl-ingrossa.

ispejjeż tar-roaming speċifiċi tagħhom fil-
livell bl-imnut inklużi ishma adegwati ta' 
spejjeż ta' kummerċjalizzazzjoni u sussidji 
tal-apparat tal-idejn (handset) u li 
jibqgħalhom residwu adegwat li jrendi 
profitt raġonevoli. Ewrotariffa tranżitorja 
hija mezz adegwat li jipprovdi kemm lill-
konsumatur bil-protezzjoni kif ukoll lill-
operatur bil-flessibbiltà. Il-livelli massimi 
tal-Ewrotariffa għandhom jonqsu kull sena, 
pari passu mal-livell bl-ingrossa b'ammont 
suffiċjenti biex ikunu konformi mal-
ispejjeż domestiċi fl-2015.

Or. nl

Emenda 57
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Matul il-perjodu tranżizzjonali tal-
limiti ta' salvagwardja, il-klijenti roaming 
ġodda għandhom jiġu infurmati bis-sħiħ 
dwar il-firxa ta' tariffi li jeżistu għar-
roaming fi ħdan l-Unjoni , inklużi t-tariffi 
li huma konformi mal-Ewrotariffa 
tranżitorja . Il-klijenti roaming eżistenti 
għandhom jingħataw l-opportunità li 
jagħżlu tariffa ġdida konformi mal-
Ewrotariffa tranżitorja jew kwalunkwe 
tariffa tar-roaming oħra fi żmien speċifiku. 
Għall-klijenti roaming li għadhom ma 
għamlux l-għażla tagħhom f'dan iż-żmien, 
huwa xieraq li jkun hemm distinzjoni bejn 
dawk li diġà għażlu tariffa speċifika jew 
pakkett speċifiku tar-roaming qabel id-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u dawk li 
għadhom ma għażlux. Dawn tal-aħħar 
għandhom jingħataw awtomatikament 
tariffa li tikkonforma ma' dan ir-
Regolament. Il-klijenti roaming li diġà 
jibbenefikaw minn tariffi jew pakketti 

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

tariffi jew pakketti speċifiċi tar-roaming li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti individwali 
tagħhom u li huma għażlu fuq dik il-bażi, 
għandhom jibqgħu fuq it-tariffa jew 
pakkett li kienu għażlu qabel jekk, wara li 
jkunu ġew imfakkra dwar il-kondizzjonijiet 
attwali tat-tariffi, huma jonqsu milli 
jesprimu għażla fil-perjodu ta' żmien 
rilevanti. Dawn it-tariffi jew pakketti 
speċifiċi tar-roaming jistgħu jinkludu, 
pereżempju, rati fissi ta' roaming, tariffi 
mhux pubbliċi, tariffi bi ħlasijiet fissi ta' 
roaming addizzjonali, tariffi bi ħlasijiet 
għal kull minuta aktar baxxi mill-
Ewrotariffa massima jew tariffi bi ħlasijiet 
ta' installazzjoni.

Or. en

Emenda 58
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Matul il-perjodu tranżizzjonali tal-
limiti ta' salvagwardja, il-klijenti roaming 
ġodda għandhom jiġu infurmati bis-sħiħ 
dwar il-firxa ta' tariffi li jeżistu għar-
roaming fi ħdan l-Unjoni , inklużi t-tariffi 
li huma konformi mal-Ewrotariffa 
tranżitorja . Il-klijenti roaming eżistenti 
għandhom jingħataw l-opportunità li 
jagħżlu tariffa ġdida konformi mal-
Ewrotariffa tranżitorja jew kwalunkwe 
tariffa tar-roaming oħra fi żmien speċifiku.
Għall-klijenti roaming li għadhom ma 
għamlux l-għażla tagħhom f'dan iż-żmien, 
huwa xieraq li jkun hemm distinzjoni bejn 
dawk li diġà għażlu tariffa speċifika jew 
pakkett speċifiku tar-roaming qabel id-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u dawk li 
għadhom ma għażlux. Dawn tal-aħħar 
għandhom jingħataw awtomatikament 

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

tariffa li tikkonforma ma' dan ir-
Regolament. Il-klijenti roaming li diġà 
jibbenefikaw minn tariffi jew pakketti 
speċifiċi tar-roaming li jissodisfaw ir-
rekwiżiti individwali tagħhom u li huma 
għażlu fuq dik il-bażi, għandhom jibqgħu 
fuq it-tariffa jew pakkett li kienu għażlu 
qabel jekk, wara li jkunu ġew imfakkra 
dwar il-kondizzjonijiet attwali tat-tariffi u 
l-Ewrotariffi applikabbli, huma jesprimu 
għażla lill-operatur tagħhom. Dawn it-
tariffi jew pakketti speċifiċi tar-roaming 
jistgħu jinkludu, pereżempju, rati fissi ta' 
roaming, tariffi mhux pubbliċi, tariffi bi 
ħlasijiet fissi ta' roaming addizzjonali, 
tariffi bi ħlasijiet għal kull minuta aktar 
baxxi mill-Ewrotariffa massima jew tariffi 
bi ħlasijiet ta' installazzjoni.

Or. fr

Emenda 59
Damien Abad

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

għall-komunikazzjoni elettronika, li 
jirtiraw mill-kuntratti tagħhom. B'mod 
simili, il-libertà biex jinbidlu l-fornituri 
tas-servizz roaming mhijiex ta' ħsara 
għad-drittijiet u l-obbligi applikabbli 
għas-servizzi nazzjonali skont l-obbligi 
regolatorji u kuntrattwali. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 60
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-fornituri ta’ telefonati roaming 
regolati fil-livell tal-imnut għandhom 
għalhekk jiġu mitluba jitolbu ħlas abbażi 
ta’ kull sekonda lill-klijenti tagħhom għat-
telefonati kollha, suġġett għal Ewrotariffa,
suġġetta biss għall-possibbiltà li japplika
perjodu minimu inizjali ta’ kalkolu ta' 
tariffi ta’ mhux aktar minn 30 sekonda 
għal telefonati magħmulin. Dan għandu 
jippermetti lill-operaturi li jkopru 
kwalunkwe spiża raġonevoli ta’ tqabbid u 
jipprovdi flessibbiltà għal kompetizzjoni 
billi joffri perjodi minimi ta’ ħlas iqsar. 
Madankollu, ebda perjodu minimu inizjali 
ta’ ħlas mhu ġustifikat fil-każ ta’ sejħiet 
riċevuti b’Eurotariffa, billi l-ispiża bl-
ingrossa involuta titħallas abbażi ta’ kull 
sekonda u kwalunkwe spiża speċifika tat-
tqabbid tkun diġà koperta mir-rati ta’ 
terminazzjoni tas-sejħiet bil-mobile.

(41) Il-fornituri ta’ telefonati roaming 
regolati fil-livell tal-imnut għandhom 
għalhekk jiġu mitluba jitolbu ħlas abbażi 
ta’ kull sekonda lill-klijenti tagħhom għat-
telefonati kollha, suġġett għal Ewrotariffa. 
L-ebda perjodu minimu inizjali ta’ ħlas 
mhu ġustifikat fil-każ ta’ sejħiet riċevuti 
b’Eurotariffa, billi l-ispiża bl-ingrossa 
involuta titħallas abbażi ta’ kull sekonda u 
kwalunkwe spiża speċifika tat-tqabbid tkun 
diġà koperta mir-rati ta’ terminazzjoni tas-
sejħiet bil-mobile.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 62
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-fornituri ta’ telefonati roaming 
regolati fil-livell tal-imnut għandhom 
għalhekk jiġu mitluba jitolbu ħlas abbażi 
ta’ kull sekonda lill-klijenti tagħhom għat-
telefonati kollha, suġġett għal Ewrotariffa, 
suġġetta biss għall-possibbiltà li japplika 
perjodu minimu inizjali ta’ kalkolu ta' 

(41) Il-fornituri ta’ telefonati roaming 
regolati fil-livell tal-imnut għandhom 
għalhekk jiġu mitluba jitolbu ħlas abbażi 
ta’ kull sekonda lill-klijenti tagħhom għat-
telefonati kollha, suġġett għal Ewrotariffa.
Dan għandu jippermetti lill-operaturi li 
jkopru kwalunkwe spiża raġonevoli ta’ 
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tariffi ta’ mhux aktar minn 30 sekonda 
għal telefonati magħmulin. Dan għandu 
jippermetti lill-operaturi li jkopru 
kwalunkwe spiża raġonevoli ta’ tqabbid u 
jipprovdi flessibbiltà għal kompetizzjoni 
billi joffri perjodi minimi ta’ ħlas iqsar.
Madankollu, ebda perjodu minimu inizjali 
ta’ ħlas mhu ġustifikat fil-każ ta’ sejħiet 
riċevuti b’Eurotariffa, billi l-ispiża bl-
ingrossa involuta titħallas abbażi ta’ kull 
sekonda u kwalunkwe spiża speċifika tat-
tqabbid tkun diġà koperta mir-rati ta’ 
terminazzjoni tas-sejħiet bil-mobile.

tqabbid u jipprovdi flessibbiltà għal 
kompetizzjoni billi joffri perjodi minimi ta’ 
ħlas iqsar. Madankollu, ebda perjodu 
minimu inizjali ta’ ħlas mhu ġustifikat fil-
każ ta’ sejħiet riċevuti b’Eurotariffa, billi l-
ispiża bl-ingrossa involuta titħallas abbażi 
ta’ kull sekonda u kwalunkwe spiża 
speċifika tat-tqabbid tkun diġà koperta mir-
rati ta’ terminazzjoni tas-sejħiet bil-mobile.

Or. nl

Emenda 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-fornituri ta’ telefonati roaming 
regolati fil-livell tal-imnut għandhom 
għalhekk jiġu mitluba jitolbu ħlas abbażi 
ta’ kull sekonda lill-klijenti tagħhom għat-
telefonati kollha, suġġett għal Ewrotariffa, 
suġġetta biss għall-possibbiltà li japplika 
perjodu minimu inizjali ta’ kalkolu ta' 
tariffi ta’ mhux aktar minn 30 sekonda 
għal telefonati magħmulin. Dan għandu 
jippermetti lill-operaturi li jkopru 
kwalunkwe spiża raġonevoli ta’ tqabbid u 
jipprovdi flessibbiltà għal kompetizzjoni 
billi joffri perjodi minimi ta’ ħlas iqsar.
Madankollu, ebda perjodu minimu inizjali 
ta’ ħlas mhu ġustifikat fil-każ ta’ sejħiet 
riċevuti b’Eurotariffa, billi l-ispiża bl-
ingrossa involuta titħallas abbażi ta’ kull 
sekonda u kwalunkwe spiża speċifika tat-
tqabbid tkun diġà koperta mir-rati ta’ 
terminazzjoni tas-sejħiet bil-mobile.

(41) Il-fornituri ta’ telefonati roaming 
regolati fil-livell tal-imnut għandhom 
għalhekk jiġu mitluba jitolbu ħlas abbażi 
ta’ kull sekonda lill-klijenti tagħhom għat-
telefonati kollha, suġġett għal Ewrotariffa.
Dan għandu jippermetti lill-operaturi li 
jkopru kwalunkwe spiża raġonevoli ta’ 
tqabbid u jipprovdi flessibbiltà għal 
kompetizzjoni billi joffri perjodi minimi ta’ 
ħlas iqsar. Madankollu, ebda perjodu 
minimu inizjali ta’ ħlas mhu ġustifikat fil-
każ ta’ sejħiet riċevuti b’Eurotariffa, billi l-
ispiża bl-ingrossa involuta titħallas abbażi 
ta’ kull sekonda u kwalunkwe spiża 
speċifika tat-tqabbid tkun diġà koperta mir-
rati ta’ terminazzjoni tas-sejħiet bil-mobile.

Or. en
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Emenda 64
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-fornituri ta’ telefonati roaming 
regolati fil-livell tal-imnut għandhom 
għalhekk jiġu mitluba jitolbu ħlas abbażi 
ta’ kull sekonda lill-klijenti tagħhom għat-
telefonati kollha, suġġett għal Ewrotariffa, 
suġġetta biss għall-possibbiltà li japplika 
perjodu minimu inizjali ta’ kalkolu ta' 
tariffi ta’ mhux aktar minn 30 sekonda 
għal telefonati magħmulin. Dan għandu 
jippermetti lill-operaturi li jkopru 
kwalunkwe spiża raġonevoli ta’ tqabbid u 
jipprovdi flessibbiltà għal kompetizzjoni 
billi joffri perjodi minimi ta’ ħlas iqsar. 
Madankollu, ebda perjodu minimu inizjali 
ta’ ħlas mhu ġustifikat fil-każ ta’ sejħiet 
riċevuti b’Eurotariffa, billi l-ispiża bl-
ingrossa involuta titħallas abbażi ta’ kull 
sekonda u kwalunkwe spiża speċifika tat-
tqabbid tkun diġà koperta mir-rati ta’ 
terminazzjoni tas-sejħiet bil-mobile.

(41) Il-fornituri ta’ telefonati roaming 
regolati fil-livell tal-imnut għandhom 
għalhekk jiġu mitluba jitolbu ħlas abbażi 
ta’ kull sekonda lill-klijenti tagħhom mill-
ewwel sekonda, għat-telefonati kollha
magħmula jew riċevuti, suġġett għal 
Ewrotariffa.

Or. fr

Emenda 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 66
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Sa ma s-soluzzjoni strutturali tkun 
ġabet kompetizzjoni suffiċjenti fis-suq tar-
roaming, l-approċċ l-aktar effettiv u 
proporzjonat biex jiġi rregolat il-livell ta’ 
prezzijiet għal roaming ta' messaġġi SMS 
regolati fil-livell bl-ingrossa huwa l-
istabbiliment ta’ tariffa medja massima fil-
livell tal-Unjoni għal kull SMS mibgħut 
minn netwerk miżjur. It-tariffa medja bl-
ingrossa għandha tapplika bejn kwalunkwe 
żewġ operaturi mobbli fi ħdan l-Unjoni 
matul perjodu speċifikat.

(46) Sa ma l-ispejjeż domestiċi u roaming 
jiġu allinjati, fl-2015, permezz ta' tibdiliet 
gradwali, l-approċċ l-aktar effettiv u 
proporzjonat biex jiġi rregolat il-livell ta’ 
prezzijiet għal roaming ta' messaġġi SMS 
regolati fil-livell bl-ingrossa huwa l-
istabbiliment ta’ tariffa medja massima fil-
livell tal-Unjoni għal kull SMS mibgħut 
minn netwerk miżjur. It-tariffa medja bl-
ingrossa għandha tapplika bejn kwalunkwe 
żewġ operaturi mobbli fi ħdan l-Unjoni 
matul perjodu speċifikat.

Or. nl

Emenda 67
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sa ma s-soluzzjonijiet strutturali jsiru 
effettivi, it-tariffa tranżitorja Ewro-SMS 
għandha tinżamm f’livell ta' salvagwardja 
li filwaqt li jiżgura li l-benefiċċji eżistenti 
tal-konsumatur jinżammu, jiggarantixxi 
marġni suffiċjenti lill-operaturi filwaqt li 

(50) Sal-2015, meta l-ispiża domestika trid 
tkun l-istess bħall-ispiża roaming, it-
tariffa tranżitorja Ewro-SMS għandha 
tinżamm f’livell ta' salvagwardja li filwaqt 
li jiżgura li l-benefiċċji eżistenti tal-
konsumatur jinżammu, jiggarantixxi 
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tirrifletti b’mod aktar raġonevoli l-ispejjeż 
bl-imnut involuti.

marġni suffiċjenti lill-operaturi filwaqt li 
tirrifletti b’mod aktar raġonevoli l-ispejjeż 
bl-imnut involuti.

Or. nl

Emenda 68
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(55) Dejta miġbura minn awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali tindika li tariffi medji 
bl-ingrossa għal servizzi roaming ta' dejta 
li jintalbu minn operaturi ta’ netwerks 
miżjura minn fornituri domestiċi tal-
klijenti roaming għadhom għoljin wisq, li 
mhuwiex rifless fl-istruttura tal-ispejjeż 
għas-servizzi roaming, li jirriżultaw fi 
profitti eċċessivi.

Or. nl

Emenda 69
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 70
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Il-fornituri ta' servizzi roaming ma 
għandhomx jitolbu ħlas mill-klijent 
roaming għal kwalunkwe servizz ta' 
roaming ta’ dejta regolat, sakemm u sa 
meta l-klijent roaming ma jaċċettax il-
forniment tas-servizz.

(57) Il-fornituri ta' servizzi roaming ma 
għandhomx jitolbu ħlas mill-klijent 
roaming għal kwalunkwe servizz ta' 
roaming ta’ dejta regolat, sakemm u sa 
meta l-klijent roaming ma jaċċettax il-
forniment tas-servizz. Barra minn hekk, 
konsumaturi li jaqblu mal-għoti ta' tali 
servizzi għandhom ikunu konxji li s-
smartphones jaf ikollhom trasferimenti 
tad-dejta roaming mingħajr ma jkunu 
jafu. Huma għandhom ikunu provduti, 
mingħajr ħlas, bid-dettalji ta' kif jevitaw 
tali trasferimenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ħafna konsumaturi mhumiex konxji li s-smartphone tagħhom jaqbad waħdu ma' netwerk 
għar-raġunijiet ta' aġġornamenti jew sempliċiment għal ċerti applikazzjonijiet mobbli biex 
jaħdem. Dan jaf iwassal biex jirċievu kontijiet tat-telefown b'ħafna mijiet ta' euro. Il-
konsumaturi għandhom ikunu protetti aħjar kontra dan ir-riskju u informati aħjar dwar kif 
jevitaw dan.

Emenda 71
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 59
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) B'mod simili għall-miżuri li diġà 
jeżistu għas-servizzi ta' telefonati bil-vuċi u 
ta' SMS, sa ma s-soluzzjoni strutturali ġġib 
kompetizzjoni suffiċjenti, l-approċċ l-aktar 
effettiv u proporzjonat biex il-livell tal-
prezzijiet tas-servizzi ta' roaming ta' dejta 
madwar l-Unjoni jiġi rregolat fil-livell bl-
imnut għal perjodu tranżizzjonali huwa l-
introduzzjoni ta' rekwiżit għall-operaturi 
mobbli li joffru lill-klijenti roaming 
tagħhom tariffa Ewro-dejta tranżitorja li 
ma taqbiżx limitu massimu ta' prezz 
speċifikat. It-tariffa Euro-dejta għandha 
tiġi ffissata f’livell ta' salvagwardja, li
filwaqt li jiżgura l-protezzjoni tal-
konsumatur sa ma s-soluzzjoni strutturali 
ssir effettiva, jiggarantixxi marġni 
suffiċjenti lill-operaturi filwaqt li jirrifletti
b’mod aktar raġonevoli l-ispejjeż bl-imnut 
involuti.

(59) B'mod simili għall-miżuri li diġà 
jeżistu għas-servizzi ta' telefonati bil-vuċi u 
ta' SMS, sa ma s-soluzzjoni strutturali ġġib 
kompetizzjoni suffiċjenti, l-approċċ l-aktar 
effettiv u proporzjonat biex il-livell tal-
prezzijiet tas-servizzi ta' roaming ta' dejta 
madwar l-Unjoni jiġi rregolat fil-livell bl-
imnut għal perjodu tranżizzjonali huwa l-
introduzzjoni ta' rekwiżit għall-operaturi 
mobbli li joffru lill-klijenti roaming 
tagħhom tariffa Ewro-dejta tranżitorja li 
ma taqbiżx limitu massimu ta' prezz 
speċifikat. It-tariffa Ewrodejta għandha tiġi 
ffissata f’livell ta' salvagwardja, li sakemm 
ir-rata tar-roaming tinżel f'konformità 
mar-rata domestika, fl-2015, tiggarantixxi
marġni suffiċjenti lill-operaturi fir-rigward 
tal-istruttura attwali tal-ispiża filwaqt li 
tirrifletti b’mod aktar raġonevoli l-ispejjeż 
bl-imnut involuti.

Or. nl

Emenda 72
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) It-tariffa Ewro-dejta tranżitorja li tista' 
tiġi offruta lill-klijenti roaming għandha 
għalhekk tirrifletti marġni raġonevoli fuq l-
ispejjeż tal-provvediment ta' servizz ta' 
roaming ta' dejta regolat, filwaqt li jħalli l-
operaturi l-libertà li jikkompetu billi 
jiddifferenzjaw l-offerti tagħhom u 
jadattaw l-istrutturi tal-prezzijiet tagħhom 
għall-kondizzjonijiet tas-suq u għall-
preferenzi tal-konsumaturi. Tali limitu ta' 
salvagwardja għandu jiġi ffissat f'livelli li 
ma jgħawġux il-benefiċċji kompetittivi ta' 

(60) It-tariffa Ewro-dejta tranżitorja li tista' 
tiġi offruta lill-klijenti roaming għandha 
għalhekk tirrifletti marġni raġonevoli fuq l-
ispejjeż tal-provvediment ta' servizz ta' 
roaming ta' dejta regolat. Bl-istess mod l-
approċċ li ġie segwit għal servizzi ta' 
roaming ta' telefonati bil-vuċi u ta' SMS, 
meta jitqies it-tnaqqis fl-ispejjeż involuti 
għall-provvediment ta' servizzi ta' roaming 
ta' dejta bl-imnut, it-tariffi massimi regolati 
għat-tariffa Ewro-dejta tranżitorja 
għandhom isegwu t-triq għan-niżla fid-
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soluzzjonijiet strutturali u jkunu jistgħu 
jitneħħew ladarba s-soluzzjonijiet 
strutturali jkun kellhom opportunità 
jipproduċu gwadanni konkreti għall-
konsumaturi. Bl-istess mod l-approċċ li 
ġie segwit għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi u ta' SMS, meta jitqies 
it-tnaqqis fl-ispejjeż involuti għall-
provvediment ta' servizzi ta' roaming ta' 
dejta bl-imnut, it-tariffi massimi regolati 
għat-tariffa Ewro-dejta tranżitorja 
għandhom isegwu t-triq għan-niżla.

direzzjoni tat-tariffa unika fl-2015.

Or. nl

Emenda 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) Sabiex jiġi żgurat li l-utenti kollha tat-
telefonija mobbli bil-vuċi jkunu jistgħu 
jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament, ir-rekwiżiti tranżitorji tal-
iffissar tal-prezzijiet bl-imnut għandhom 
japplikaw irrispettivament minn jekk il-
klijenti tar-roaming ikollhomx kuntratt 
imħallas minn qabel (pre-paid) jew wara 
(post-paid) mal-fornitur domestiku 
tagħhom, u irrispettivament minn jekk il-
fornitur tal-pajjiż domestiku jkollux in-
netwerk tiegħu, ikunx operatur ta' 
netwerk mobbli virtwali jew ikunx 
rivenditur ta' servizzi ta' telefonija mobbli 
bil-vuċi.

(64) Sabiex jiġi żgurat li l-utenti kollha tat-
telefonija mobbli bil-vuċi jkunu jistgħu 
jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament, ir-rekwiżiti tranżitorji tal-
iffissar tal-prezzijiet bl-imnut għandhom 
japplikaw irrispettivament minn jekk il-
klijenti tar-roaming ikollhomx kuntratt 
imħallas minn qabel (pre-paid) jew wara 
(post-paid) mal-fornitur domestiku 
tagħhom, u irrispettivament minn jekk il-
fornitur tal-pajjiż domestiku jkollux in-
netwerk tiegħu jew ikunx rivenditur ta' 
servizzi ta' telefonija mobbli bil-vuċi.

Or. en

Emenda 74
Cornelis de Jong
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Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-fatt huwa li l-livell fil-prezz stipulat f'dan l-artikolu huwa għoli wisq, jirriżulta fi profitti 
eċċessivi b'mod persistenti għall-operaturi u ma jwassalx b'mod suffiċjenti għall-
kompetizzjoni mixtieqa, li trid issir primarjament fil-qasam tas-servizzi innovattivi u jiżdied 
is-sehem tas-suq għat-traffiku tad-dejta li qed jiżdied b'mod rapidu. B'dan il-mod is-settur ma 
jibqax kompetittiv fis-suq.
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Emenda 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 67
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri dwar it-trasparenza għandhom japplikaw ukoll għal servizzi roaming barra l-
Unjoni.

Emenda 77
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 67
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(67) Sabiex titjieb it-trasparenza tal-
prezzijiet bl-imnut meta wieħed jagħmel 
jew jirċievi telefonati roaming regolati fi 
ħdan l-Unjoni u sabiex il-klijenti tar-
roaming ikunu megħjuna jieħdu 
deċiżjonijiet dwar l-użu tat-telefowns 
ċellulari tagħhom meta jkunu msiefra, il-
fornituri tas-servizzi ta' telefonija mobbli 
għandhom jgħinu lill-klijenti roaming 
tagħhom jiksbu faċilment informazzjoni 
bla ħlas dwar it-tariffi tar-roaming 
applikabbli għalihom meta dawn jagħmlu 
jew jirċievu telefonati fi Stat Membru 
miżjur. Barra minn hekk, il-fornituri 
għandhom jagħtu lill-klijenti tagħhom, fuq 
talba u bla ħlas, informazzjoni addizzjonali 
dwar it-tariffi għal kull minuta jew unità ta' 
dejta (inkluża l-VAT) meta jiġu 
magħmulin jew riċevuti telefonati bil-vuċi, 
kif ukoll sabiex jintbagħtu u jiġu riċevuti 
SMS, MMS u servizzi oħra ta’ 
komunikazzjoni ta’ dejta fl-Istat Membru 
miżjur. Peress li ċerti gruppi ta' klijenti 
jistgħu jkunu informati tajjeb dwar it-tariffi 
tar-roaming l-operaturi għandhom 
jipprovdu l-possibbiltà li dawn faċilment 
jiddeċiedu li ma jibqgħux jirċievu dan is-
servizz ta' messaġġi awtomatiċi. 
Madankollu, din it-talba, li biha jistgħu 
ma jibqgħux jieħdu sehem, għandha 
tikkonċerna biss l-Istat Membru miżjur, u 
m'għandhiex tapplika b'mod awtomatiku 
mal-Unjoni Ewropea kollha sakemm il-
konsumatur ma jkunx talabha b'mod 
espliċitu.

Or. fr

Emenda 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose
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Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

_____________
1 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22

Or. en
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Emenda 79
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Barra minn hekk , għandhom jiġu 
introdotti miżuri biex itejbu t-trasparenza 
ta’ prezzijiet bl-imnut għal servizzi ta' 
roaming ta' dejta, b’mod partikolari biex 
jeliminaw il-fenomenu ta’ “kont li jaħsdek” 
li huwa ostaklu għall-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern u biex jipprovdu lill-klijenti 

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

roaming bl-għodod li jeħtieġu għal 
monitoraġġ u kontroll tan-nefqa tagħhom 
fuq servizzi ta' roaming ta' dejta. Bl-istess 
mod, ma għandu jkun hemm l-ebda xkiel 
biex jinħarġu applikazzjonijiet jew 
teknoloġiji li jistgħu jkunu sostitut jew 
alternattiva għas-servizzi roaming, bħall-
WiFi. Il-konsumatur għandu jiġi pprovdut 
b’din l-informazzjoni, biex permezz tagħha 
jkun jista’ jagħmel għażla informata.

Or. en

Emenda 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri dwar it-trasparenza għandhom japplikaw ukoll għal servizzi roaming barra l-
Unjoni.

Emenda 83
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 85
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71) Sabiex jiġi ffaċilitat il-fehim tal-
klijenti tal-konsegwenzi finanzjarji tal-użu 
ta’ servizzi ta’ data roaming regolati u 
sabiex ikunu jistgħu jimmonitoraw u 

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

jikkontrollaw l-infiq tagħhom, meta jiġi 
ffirmat il-kuntratt u fi kwalunkwe żmien 
wara dak fuq talba tal-konsumatur, il-
fornitur domestiku għandu jagħti eżempji 
b'xejn għall-applikazzjonijiet ta’ roaming 
ta' dejta, bħall-e-mail, stampi u bbrawżjar 
fuq l-Internet, billi jindika d-daqs 
approssimattiv tagħhom f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-użu ta' dejta.

Or. fr

Emenda 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



AM\888019MT.doc PE478.641v01-0042/183 AM\

MT

għandhom jitpoġġew f’sistema ta’ 
limitazzjoni default.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri dwar it-trasparenza għandhom japplikaw ukoll għal servizzi roaming barra l-
Unjoni.

Emenda 87
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 88
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 72a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. da

Emenda 89
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Madankollu, mid-dħul fis-seħħ tal-
emendi introdotti bir-Regolament (KE) 

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

Or. nl

Emenda 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 91
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Emenda 92
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(80) Limiti ta' salvagwardja bl-imnut 
għandhom jiġu ffissati f'livelli għoljin 

(80) Għandu jkun possibbli li jitneħħew
il-limiti ta' salvagwardja bl-imnut 
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b'mod suffiċjenti li ma jgħawġux 
benefiċċji kompetittivi potenzjali ta' 
soluzzjonijiet strutturali u jistgħu 
jitneħħew kompletament ladarba l-
approċċi strutturali jsiru effettivi u jkunu
ppermettew l-iżvilupp ta' suq uniku 
ġenwin. Għalhekk, il-limiti ta' 
salvagwardja bl-imnut għandhom jaqbdu 
xejra 'l isfel u sussegwentement jiskadu.

kompletament ladarba l-approċċ 
regolatorju jirriżulta fl-allinjament ta' 
spejjeż lokali u tar-roaming fl-2015. 
Għalhekk, il-limiti ta' salvagwardja bl-
imnut għandhom jaqbdu xejra 'l isfel u 
sussegwentement jiskadu.

Or. nl

Emenda 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 81

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Emenda 94
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Premessa 81a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(81a) Ir-rieżami ta' dan ir-Regolament 
għandu jkun immirat biex jiġi stabbilit 
suq tas-servizzi tat-telekomunikazzjoni 
aktar integrat fl-Ewropa u biex tittejjeb il-
kapaċità tal-operaturi li jipprovdu servizzi 
tat-telekomunikazzjoni u servizzi tal-
konsumatur għall-użu tagħhom, biex 
b'hekk jitneħħew l-ostakoli li għad baqa'. 
Sabiex ir-regoli dwar l-aċċess għal 
roaming bl-ingrossa jkunu supplimentati, 
il-Kummissjoni u l-BEREC għandhom 
ifasslu l-miżuri neċessarji biex jiġu 
armonizzati aktar ir-regolamenti 
nazzjonali tat-telekomunikazzjoni, biex 
jitjiebu l-kundizzjonijiet għad-dħul fis-suq 
tal-operaturi fl-Istati Membri kollha u 
biex jiġi armonizzat il-ħlas dovut f'każ ta' 
terminazzjoni, fl-Unjoni kollha. Sabiex 
jiġi sostenut suq uniku tas-servizzi tat-
telekomunikazzjoni tabilħaqq mingħajr 
konfini, il-Kummissjoni u l-BEREC 
għandhom jippreżentaw proposta dwar 
regoli ġodda għall-aċċess ta' netwerks 
ġodda 4G/ LTE ħalli apparat mobbli jkun 
jista' jaqbad ma' kwalunkwe netwerk ta' 
aċċess ta' xi operatur li jista' jipprovdi l-
livell tas-sinjal stipulat fil-kuntratt, jekk 
il-fornitur tas-servizz imniżżel fil-kuntratt 
ma jkunx jista'jagħmel dan, u biex ma 
jkun hemm l-ebda surcharge dovut min-
naħa tal-konsumatur meta jintuża 
netwerk ieħor ta' xi operatur differenti. 
Biex dan ir-regolament ikun 
supplimentat, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta proposta leġiżlattiva simili fir-
rigward tal-prezzijiet tat-telefonati 
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transkonfinali li saru u l-SMSs li nbagħtu 
minn Stat Membru għal ieħor li mhumiex 
koperti minn dan ir-regolament. Il-
Kummissjoni għandha wkoll tfittex b'mod 
attiv li testendi l-applikazzjoni tar-regoli 
stipulati f'dan ir-regolament għal pajjiżi 
oħra li jinsabu 'l barra mill-Unjoni, 
speċjalment dawk biswit il-konfini tal-
Unjoni u l-pajjiżi kandidati, permezz tal-
konklużjoni ta' ftehimiet bilaterali jew 
multilaterali.

Or. en

Emenda 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jintroduċi approċċ 
komuni sabiex jiġi żgurat li l-utenti tan-
netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni 
mobbli li jkunu qegħdin jivvjaġġaw fi ħdan 
l-Unjoni ma jħallsux prezzijiet eċċessivi 
għas-servizzi roaming madwar l-Unjoni 
meta mqabbla mal-prezzijiet nazzjonali 
kompetittivi, meta jagħmlu u jirċievu 
telefonati, meta jibagħtu u jirċievu 
messaġġi SMS u meta jużaw servizzi ta’ 
pakkett ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
trażmessa, sabiex b’hekk isir kontribut 
għall-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern waqt li jintlaħaq livell għoli ta’ 
protezzjoni tal-konsumatur, filwaqt li 
jitrawmu l-kompetizzjoni u t-trasparenza 
fis-suq u jiġu offruti kemm l-inċentivi 
għall-innovazzjoni kif ukoll l-għażla 
għtall-konsumatur.

Dan ir-Regolament jintroduċi approċċ 
komuni għall-ħolqien ta' suq uniku reali 
fil-komunikazzjonijiet mobbli. L-ewwel 
pass huwa li jiġi stabbilit perjodu 
tranżizzjonali biex jiġi żgurat li l-utenti 
tan-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni 
mobbli li jkunu qegħdin jivvjaġġaw fi ħdan 
l-Unjoni ma jħallsux prezzijiet eċċessivi 
għas-servizzi roaming madwar l-Unjoni 
meta mqabbla mal-prezzijiet nazzjonali 
kompetittivi, meta jagħmlu u jirċievu 
telefonati, meta jibagħtu u jirċievu 
messaġġi SMS u meta jużaw servizzi ta’ 
pakkett ta’ komun.ikazzjoni ta’ dejta 
trażmessa. It-tieni pass hu l-istabbiliment 
tal-miżuri neċessarji li bihom ikun jista' 
jitneħħa b'mod permanenti l-kunċett ta' 
roaming fi ħdan l-Unjoni kollha, u jiġu 
żgurati prezzijiet identiċi fl-Unjoni kollha.

Or. en
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Emenda 96
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jintroduċi approċċ 
komuni sabiex jiġi żgurat li l-utenti tan-
netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni 
mobbli li jkunu qegħdin jivvjaġġaw fi ħdan 
l-Unjoni ma jħallsux prezzijiet eċċessivi 
għas-servizzi roaming madwar l-Unjoni 
meta mqabbla mal-prezzijiet nazzjonali 
kompetittivi, meta jagħmlu u jirċievu 
telefonati, meta jibagħtu u jirċievu 
messaġġi SMS u meta jużaw servizzi ta’ 
pakkett ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
trażmessa, sabiex b’hekk isir kontribut 
għall-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern waqt li jintlaħaq livell għoli ta’ 
protezzjoni tal-konsumatur, filwaqt li 
jitrawmu l-kompetizzjoni u t-trasparenza 
fis-suq u jiġu offruti kemm l-inċentivi 
għall-innovazzjoni kif ukoll l-għażla 
għtall-konsumatur.

Dan ir-Regolament jintroduċi approċċ 
komuni għall-ħolqien ta' suq uniku reali 
fil-komunikazzjonijiet mobbli. L-ewwel 
pass huwa li jiġi stabbilit perjodu 
tranżizzjonali biex jiġi żgurat li l-utenti 
tan-netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni 
mobbli li jkunu qegħdin jivvjaġġaw fi ħdan 
l-Unjoni ma jħallsux prezzijiet eċċessivi 
għas-servizzi roaming madwar l-Unjoni 
meta mqabbla mal-prezzijiet nazzjonali 
kompetittivi, meta jagħmlu u jirċievu 
telefonati, meta jibagħtu u jirċievu 
messaġġi SMS u meta jużaw servizzi ta’ 
pakkett ta’ komun.ikazzjoni ta’ dejta 
trażmessa. It-tieni pass hu l-istabbiliment 
tal-miżuri neċessarji li bihom ikun jista' 
jitneħħa b'mod permanenti l-kunċett ta' 
roaming fi ħdan l-Unjoni kollha, u jiġu 
żgurati prezzijiet identiċi fl-Unjoni kollha.

Or. en

Emenda 97
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistipula r-regoli li jiggarantixxu l-bejgħ
separat ta' servizzi roaming minn servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli u l-
kondizzjonijiet għal aċċess bl-ingrossa 
għal netwerks pubbliċi tat-telefonija 
mobbli għal fini ta' provvediment ta' 
servizzi roaming. Jistipula wkoll regoli fuq 
it-tariffi li jistgħu jintalbu minn operaturi 

Għandu l-għan li jwassal għat-tnaqqis, 
imqassam fuq fażijiet differenti, tal-limiti 
tariffarji sabiex ikunu jistgħu jiġu 
allinjati spejjeż lokali u ta' roaming għal 
telefonati, messaġġi SMS u l-
komunikazzjoni tad-dejta fl-2015, kif 
miftiehem fl-Aġenda Diġitali Ewropea.
Jistipula wkoll regoli fuq it-tariffi li jistgħu 
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mobbli għall-forniment fl-Unjoni kollha ta’ 
servizzi roaming internazzjonali għal 
telefonati bil-vuċi u messaġġi SMS li 
joriġinaw u jispiċċaw fi ħdan l-Unjoni u 
għal servizzi ta’ pakkett ta’ 
komunikazzjoni ta’ dejta trażmessa użati 
minn klijenti msiefra waqt roaming fuq 
netwerk ta’ komunikazzjoni mobbli fi Stat 
Membru ieħor. Japplika kemm għal tariffi 
mħallsa bejn operaturi ta’ networks fil-
livell bl-ingrossa u kif ukoll għal tariffi 
mħallsa minn fornituri domestiċi fil-livell 
tal-imnut.

jintalbu minn operaturi mobbli għall-
forniment fl-Unjoni kollha ta’ servizzi 
roaming internazzjonali għal telefonati bil-
vuċi u messaġġi SMS li joriġinaw u 
jispiċċaw fi ħdan l-Unjoni u għal servizzi 
ta’ pakkett ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
trażmessa użati minn klijenti msiefra waqt 
roaming fuq netwerk ta’ komunikazzjoni 
mobbli fi Stat Membru ieħor. Japplika 
kemm għal tariffi mħallsa bejn operaturi 
ta’ networks fil-livell bl-ingrossa u kif 
ukoll għal tariffi mħallsa minn fornituri 
domestiċi fil-livell tal-imnut.

Or. nl

Emenda 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistipula r-regoli li jiggarantixxu l-bejgħ 
separat ta' servizzi roaming minn servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli u l-
kondizzjonijiet għal aċċess bl-ingrossa 
għal netwerks pubbliċi tat-telefonija 
mobbli għal fini ta' provvediment ta' 
servizzi roaming. Jistipula wkoll regoli fuq 
it-tariffi li jistgħu jintalbu minn operaturi 
mobbli għall-forniment fl-Unjoni kollha ta’ 
servizzi roaming internazzjonali għal 
telefonati bil-vuċi u messaġġi SMS li 
joriġinaw u jispiċċaw fi ħdan l-Unjoni u 
għal servizzi ta’ pakkett ta’ 
komunikazzjoni ta’ dejta trażmessa użati 
minn klijenti msiefra waqt roaming fuq 
netwerk ta’ komunikazzjoni mobbli fi Stat 
Membru ieħor. Japplika kemm għal tariffi 
mħallsa bejn operaturi ta’ networks fil-
livell bl-ingrossa u kif ukoll għal tariffi 
mħallsa minn fornituri domestiċi fil-livell 
tal-imnut.

Jistipula regoli fuq it-tariffi li jistgħu 
jintalbu minn operaturi mobbli għall-
forniment fl-Unjoni  kollha ta’ servizzi 
roaming internazzjonali għal telefonati bil-
vuċi u messaġġi SMS li joriġinaw u 
jispiċċaw fi ħdan l-Unjoni u għal servizzi 
ta’ pakkett ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
trażmessa użati minn klijenti msiefra waqt 
roaming fuq netwerk ta’ komunikazzjoni 
mobbli fi Stat Membru ieħor. Japplika 
kemm għal tariffi mħallsa bejn operaturi 
ta’ networks fil-livell bl-ingrossa u kif 
ukoll għal tariffi mħallsa minn fornituri 
domestiċi fil-livell tal-imnut.
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Or. en

Emenda 99
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bejgħ separat ta' servizzi roaming u 
servizzi lokali tal-komunikazzjoni mobbli 
huwa pass intermedju u temporanju biex 
tiżdied il-kompetizzjoni ħalli l-prezzijiet 
tar-roaming jonqsu għall-konsumaturi 
sabiex jinkiseb suq komuni Ewropew tal-
komunikazzjoni mobbli fejn ma jkun 
hemm l-ebda differenza bejn it-tariffi 
nazzjonali u t-tariffi roaming.

Or. en

Emenda 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 101
Anna Hedh
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 102
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din il-bidla hu li jitnaqqas ir-riskju ta' sitwazzjoni fejn minkejja rati mnaqqsa
abbażi tal-emendi adottati għar-Regolament, ma jkunx hemm tnaqqis fit-tariffi fil-pajjiżi li ma 
jużawx l-euro minħabba varjazzjonijiet.fir-rata tal-kambju  Il-proposta ma teliminax dan ir-
riskju, iżda sempliċiment tipprovdi metodu alternattiv għat-tisrif ta' euro f'muniti oħra.

Emenda 103
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “Ewrotariffa” tfisser kwalunkwe tariffa 
li ma teċċedix it-tariffa massima, prevista 
fl-Artikolu 7, li fornitur domestiku jista’ 
jimponi għall-provvista ta’ telefonati 
roaming regolati konformement ma’ dak l-
Artikolu;

a) “Ewrotariffa” tfisser kwalunkwe tariffa 
li ma teċċedix it-tariffa massima, prevista 
fl-Artikolu 7, li fornitur domestiku jista’ 
jimponi għall-provvista ta’ telefonati 
roaming regolati konformement ma’ dak l-
Artikolu u li fl-2015 se tkun l-istess bħat-
tariffa li għandha titħallas fis-suq lokali;

Or. nl

Emenda 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 105
Damien Abad

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

»

Emenda 106
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

MMS mibjugħin bl-imnut għandhom jitħallsu skont il-prezz għal kull unità (bħall-SMSs) u 
mhux skont id-daqs. Għalhekk, MMS għandu jaqa' 'l barra mill-ambitu tad-dejta roaming.

Emenda 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Messaġġi MMS normalment jitħallsu skont bażi għal kull messaġġ, jiġifieri mhux abbażi tat-
traffiku tad-dejta ġġenerat. Għalhekk, se jiġu ttrattati bħala messaġġi SMS, li jissuġġerixxi 
esklużjoni mid-definizzjoni ta' dejta roaming.

Emenda 108
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) “servizz ta' roaming ta' dejta regolat” 
tfisser servizz roaming li jippermetti l-użu 
ta’ pakkett ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 

(k) “servizz ta' roaming ta' dejta regolat” 
tfisser servizz roaming li jippermetti l-użu 
ta’ pakkett ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 



AM\888019MT.doc PE478.641v01-0056/183 AM\

MT

trażmessa minn klijent roaming permezz 
tat-telefown mobbli tiegħu jew apparat 
mobbli ieħor waqt li jkun ikkonnettjat ma’ 
netwerk miżjur. Servizz ta' roaming ta' 
dejta regolat ma jinkludix it-trażmissjoni 
jew ir-riċevimentta’ telefonati roaming jew 
messaġġi SMS regolati, iżda jinkludi t-
trażmissjoni u r-riċeviment ta’ messaġġi 
MMS;

trażmessa minn klijent roaming permezz 
tat-telefown mobbli tiegħu jew apparat 
mobbli ieħor waqt li jkun ikkonnettjat ma’ 
netwerk miżjur. Servizz ta' roaming ta' 
dejta regolat ma jinkludix it-trażmissjoni 
jew ir-riċevimentta’ telefonati roaming jew 
messaġġi SMS regolati, iżda jinkludi t-
trażmissjoni u r-riċeviment ta’ messaġġi 
MMS u l-komunikazzjoni tad-dejta bejn 
magna u oħra (M2M);

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MMS għandu jiġi eskluż mid-definizzjoni ta' dejta roaming regolat, bħalma ġie eskluż l-
SMS, fejn għandu jiġi rikonoxxut li ma jistax jitqabbel ma' servizzi oħra tad-dejta 
Komunikazzjoni bejn magna u oħra għandha tiġi eskluża mid-definizzjoni ta' dejta roaming 
peress li hija servizz differenti. a) Mhijiex indirizzata direttament lejn konsumaturi tas-suq 
tal-massa (fejn l-għan tar-regolament tar-roaming huwa l-protezzjoni tal-konsumaturi tas-suq 
tal-massa minn prezzijiet għaljin iżżejjed) 2) tirrappreżenta, b'mod ġenerali, servizz integrat, 
li jirrikjedi żvilupp ad-hoc min-naħa tal-MNO, li jinbiegħ lin-negozji jew lill-aqwa klijenti 
(kumpaniji).

Emenda 109
Damien Abad

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33).Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
régulation tarifaire

Emenda 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 111
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) "fornitur alternattiv tar-roaming" 
tfisser fornitur domestiku, li jkun differenti 
mill-operatur li jipprovdi servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli, li 
jipprovdi lil klijent roaming b'servizzi 

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

tan-netwerk tiegħu stess jew bħala operatur 
jew rivenditur ta' servizz mobbli ta' 
netwerk virtwali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) "profil ta' roaming tal-Unjoni 
Ewropea (UE)" tfisser profil li jiġi 
kkonfigurat minn qabel għall-
provvediment ta' servizzi separati ta' 
roaming, li jiġi pprovdut flimkien ma' 

imħassar
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profil għall-provvediment ta' servizzi 
mobbli domestiċi fuq l-istess SIM card.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jkun newtrali f'termini teknoloġiċi sabiex jevita li jkun hemm 
leġiżlazzjoni li diġà tkun antikwata fl-istadju tal-implimentazzjoni.

Emenda 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jibqa' newtrali fir-rigward tas-soluzzjoni teknika tal-miżuri strutturali 
u jħalli t-tfassil tal-linji gwida dwar l-implimentazzjoni f'idejn il-Kummissjoni u BEREC 
b'kooperazzjoni mal-industrija. Profil tal-EU dwar ir-roaming li jitfassal minn qabel, 
jissuġġerixxi b'mod espliċitu soluzzjoni teknika.

Emenda 115
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) "profil ta' roaming tal-Unjoni Ewropea 
(UE)" tfisser profil li jiġi kkonfigurat minn 

imħassar
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qabel għall-provvediment ta' servizzi 
separati ta' roaming, li jiġi pprovdut 
flimkien ma' profil għall-provvediment ta' 
servizzi mobbli domestiċi fuq l-istess SIM 
card.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu għandu jitħassar sabiex titneħħa r-referenza għal profil addizzjonali. L-
operaturi għandhom ukoll ikunu jistgħu jfornu s-servizzi tar-roaming proprji tagħhom fi ħdan 
l-istess profil.

Emenda 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 117
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operaturi tan-netwerk mobbli għandhom 
jissodisfaw kull talba raġonevoli għal 

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 118
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jingħata fi żmien perjodu ta' xahrejn minn 
meta tasal it-talba mingħand operatur tan-
netwerk.

3. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jingħata fi żmien perjodu ta' sitt xhur minn 
meta tasal it-talba mingħand operatur tan-
netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xahrejn previsti fil-proposta tal-Kummissjoni biex tintlaqa' t-talba għal aċċess ta' roaming 
bl-ingrossa huma ristrettivi wisq peress li jista' jkun hemm problemi tekniċi li jostakolaw l-
implimentazzjoni f'waqtha u mingħajr nuqqasijiet, tal-operaturi.

Emenda 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 imħassar
Il-bejgħ separat tas-servizzi roaming
1. Il-fornituri domestiċi għandhom 
jippermettu li l-abbonati tagħhom 
ikollhom aċċess għal servizzi ta' roaming 
ta' telefonati bil-vuċi, SMS u dejta ta' 
kwalunkwe fornitur alternattiv ta' 
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roaming interkonness.
2. Mill-1 ta' Lulju 2014, il-fornituri 
domestiċi għandhom jgħarrfu lill-klijenti 
roaming tagħhom dwar il-possibbiltà li 
ma jibqgħux abbonati mas-servizzi 
roaming eżistenti tagħhom u li jagħżlu 
servizzi roaming mingħand fornitur 
alternattiv ta' roaming. Il-klijenti roaming 
għandhom jingħataw perjodu ta' xahrejn 
u fi żmien dan il-perjodu huma 
għandhom jgħarrfu l-għażla tagħhom lill-
fornitur domestiku tagħhom. Klijenti 
roaming li ma jkunux esprimew l-għażla 
tagħhom fi żmien dak il-perjodu għandu 
jkollhom id-dritt li jagħżlu fornitur 
alternattiv ta' roaming meta jridu, skont 
il-paragrafi 3 u 4.
3. L-għażla tal-klijenti għal fornitur 
alternattiv ta' roaming ma għandhiex 
tinvolvi tariffi ta' abbonament jew tariffi 
oħra fissi jew rikorrenti mill-fornitur 
domestiku, u għandha tkun possibbli ma' 
kwalunkwe pjan ta' tariffi bl-imnut.
4. Kwalunkwe bidla għal jew minn 
fornitur alternattiv ta' roaming għandha 
tkun mingħajr ħlas u ma għandhiex 
tinvolvi kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet 
marbuta ma' elementi tal-abbonament 
għajr ir-roaming, u għandha titwettaq fi 
żmien ħamest ijiem, għajr li meta klijent 
roaming li jkun abbonat ma' pakkett 
domestiku li jinkludi tariffi roaming li 
huma differenti mill-Ewrotariffa, it-
tariffa Ewro-SMS jew it-tariffa Ewro-
dejta, il-fornitur domestiku jista' jdewwem 
il-bidla minn abbonament antik għal 
wieħed ġdid f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
servizzi roaming għal perjodu speċifiku li 
ma jaqbiżx tliet xhur.
5. Meta jagħmlu jew iġeddu kuntratt dwar 
servizzi ta' komunikazzjoni mobbli, il-
fornituri domestiċi għandhom jipprovdu 
lill-konsumaturi kollha fuq bażi 
individwali bit-tagħrif kollu dwar il-
possibbiltà li jagħżlu fornitur alternattiv 
ta' roaming u jiffaċilitaw il-konklużjoni 
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ta' kuntratt ma' fornitur alternattiv ta' 
roaming. Klijenti li jikkonkludu kuntratt 
ma' fornitur domestiku għal servizzi 
roaming għandhom jikkonfermaw b'mod 
espliċitu li ġew infurmati bit-tali 
possibbiltà. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
komunikazzjoni mobbli ma għandhomx 
jipprevjenu lill-bejjiegħa bl-imnut li 
jservu bħala punti ta' bejgħ tagħhom milli 
joffru kuntratti għal servizzi roaming 
separati ma' fornituri alternattivi ta' 
roaming.
6. Il-fornitur domestiku jew l-operatur ta' 
netwerk miżjur ma għandux jibdel il-
karatteristiċi tekniċi ta' servizzi roaming 
ipprovduti minn fornitur alternattiv ta' 
roaming b'tali mod li jagħmilhom 
differenti mill-karatteristiċi tekniċi, 
inklużi l-parametri ta' kwalità, ta' servizzi 
roaming ipprovduti mill-operatur li 
jipprovdi servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli.

Or. en

Emenda 121
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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tagħhom fi żmien dak il-perjodu għandu 
jkollhom id-dritt li jagħżlu fornitur 
alternattiv ta' roaming meta jridu, skont 
il-paragrafi 3 u 4.

Or. nl

Emenda 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla se tgħin biex ir-riżultati jkunu evidenti fis-suq qabel il-vakanzi.

Emenda 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Mill-1 ta' Ġunju 2014, klijenti roaming
għandu jkollhom id-dritt li ma jibqgħux 
abbonati mas-servizzi roaming eżistenti 
tagħhom u li jagħżlu servizzi roaming 
mingħand fornitur alternattiv ta' roaming fi 
kwalunkwe mument, skont il-paragrafi 3 u 
4 Fornituri domestiċi għandhom 
jinfurmaw lill-klijenti roaming kollha 
tagħhom b'dan id-dritt qabel l-
1 ta' Ġunju 2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 124
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-għażla tal-klijenti għal fornitur 
alternattiv ta' roaming ma għandhiex 
tinvolvi tariffi ta' abbonament jew tariffi 
oħra fissi jew rikorrenti mill-fornitur 
domestiku, u għandha tkun possibbli ma' 
kwalunkwe pjan ta' tariffi bl-imnut.

imħassar
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Or. nl

Emenda 125
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. nl

Emenda 126
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kwalunkwe bidla għal jew minn fornitur 
alternattiv ta' roaming għandha tkun 
mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet marbuta 
ma' elementi tal-abbonament għajr ir-
roaming, u għandha titwettaq fi żmien 
ħamest ijiem, għajr li meta klijent roaming 

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

roaming li jkun abbonat ma' pakkett 
domestiku li jinkludi tariffi roaming li 
huma differenti mill-Ewrotariffa, it-tariffa 
Ewro-SMS jew it-tariffa Ewro-dejta, il-
fornitur domestiku jista' jdewwem il-bidla 
minn abbonament antik għal wieħed ġdid 
f'dak li għandu x'jaqsam ma' servizzi 
roaming għal perjodu speċifiku li ma 
jaqbiżx tliet xhur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-perjodu ta' trasferiment prospost ta' ħamest 
ijiem għall-bidla minn fornitur alternattiv ta' roaming għal ieħor.

Emenda 127
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu għal bidla iqsar minn fornitur roaming għal ieħor iżid il-kompetizzjoni u jiffavurixxi 
aktar lill-konsumatur.

Emenda 129
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kwalunkwe bidla għal jew minn fornitur 
alternattiv ta' roaming għandha tkun 
mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet marbuta 
ma' elementi tal-abbonament għajr ir-
roaming, u għandha titwettaq fi żmien

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

roaming, u għandha titwettaq fl-iqsar 
żmien possibbli, li għandu jiġi definit fil-
linji gwida BEREC, għajr li meta klijent 
roaming li jkun abbonat ma' pakkett 
domestiku li jinkludi tariffi roaming li 
huma differenti mill-Ewrotariffa, it-tariffa 
Ewro-SMS jew it-tariffa Ewro-dejta, il-
fornitur domestiku jista' jdewwem il-bidla 
minn abbonament antik għal wieħed ġdid 
f'dak li għandu x'jaqsam ma' servizzi 
roaming għal perjodu speċifiku li ma 
jaqbiżx xahrejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward taż-żmien biex issir bidla għall-fornitur alternattiv ta' roaming, nissuġġerixxu li 
r-Regolament għandu jirreferi "għall-iqsar żmien possibbli". L-iqsar perjodu ta' żmien jista' 
mbagħad jiġi speċifikat fil-linji gwida BEREC, peress li dan se jkun il-perjodu l-aktar adattat 
għal kriterji tekniċi partikolari ta' implimentazzjoni. L-użu ta' dan il-kliem huwa konsistenti 
ma' dak użat għall-portabbiltà tan-numru tal-mobile fid-Direttiva dwar is-Servizzi 
Unviversali.

Emenda 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 131
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 132
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kwalunkwe bidla għal jew minn fornitur 
alternattiv ta' roaming għandha tkun 

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

mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet marbuta 
ma' elementi tal-abbonament għajr ir-
roaming, u għandha titwettaq fi żmien 
ħamest ijiem, għajr li meta klijent roaming 
li jkun abbonat ma' pakkett domestiku li 
jinkludi tariffi roaming li huma differenti 
mill-Ewrotariffa, it-tariffa Ewro-SMS jew 
it-tariffa Ewro-dejta, il-fornitur domestiku 
jista' jdewwem il-bidla minn abbonament 
antik għal wieħed ġdid f'dak li għandu 
x'jaqsam ma' servizzi roaming għal perjodu 
speċifiku li ma jaqbiżx xahar mill-ġurnata 
li fiha saret it-talba għall-bidla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Tliet xhur jidher żmien twil iżżejjed u mhuwiex adattat għall-bżonnijiet tal-konsumaturi, li se 
jfittxu li jagħżlu dak l-operatur li jidher li qed joffri l-aħjar pakkett f'termini tal-konsum tar-
roaming tagħhom fiż-żmien li se jitilqu mill-pajjiż li fih qegħdin jirrisjedu. Ftit li xejn 
minnhom se jkunu jistgħu jbassru dan aktar minn tliet xhur qabel.

Emenda 133
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

mobbli ma għandhomx jipprevjenu lill-
bejjiegħa bl-imnut li jservu bħala punti ta' 
bejgħ tagħhom milli joffru kuntratti għal 
servizzi roaming separati ma' fornituri 
alternattivi ta' roaming.

Or. en

Emenda 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-klijenti għandhom ikunu informati dwar fornituri alternattivi ta' roaming, l-
operaturi ma jistgħux jiġu obbligati jiffaċilitaw tali konklużjonijiet kuntrattwali mal-
kompetituri. Madanakollu, lanqas ma għandhom ixekklu dawn il-konklużjonijiet
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Emenda 135
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Qabel l-1 ta' Lulju 2013 l-operaturi 
jistgħu jressqu applikazzjoni lir-regolatur 
nazzjonali rispettiv tagħhom għal 
eżenzjoni mill-obbligu li jbigħu servizzi ta' 
roaming separatament. Eżenzjoni 
għandha tingħata jekk l-operatur 
jimpenja ruħu li joffri lill-klijenti kollha 
tiegħu mill-1 ta' Ġunju 2014 tariffi 
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roaming li huma ekwivalenti għat-tariffi 
nazzjonali rispettivi tiegħu jew li ma 
jaqbżux 10% tat-tariffi nazzjonali 
rispettivi tiegħu. L-operaturi jistgħu 
minflok joffru tariffa li tikkonsisti minn 
ħlas bażi addizzjonali dovut kull xhar li 
jkopri s-servizzi kollha roaming jekk 
jistgħu juru li l-ispejjeż normali roaming 
fir-rigward tal-grupp tal-konsumatur 
ikkonċernat (korporattivi, mħallsa bil-
posta jew imħallsa minn qabel ) mhumiex 
se jiżdiedu b'aktar minn 10% Jekk ir-
regolatur nazzjonali jagħti eżenzjoni, il-
paragrafi 1 sa 5 mhumiex se japplikaw 
għall-operatur u l-klijenti tiegħu. L-
operaturi, wara li jkunu ngħataw 
eżenzjoni, għandhom jikkomunikaw it-
tibdiliet fl-offerti tagħhom lir-regolatur 
nazzjonali. L-eżenzjoni għandha tiġi 
rtirata mir-regolatur nazzjonali jekk l-
offerti mibdula ma għadhomx jissodisfaw 
il-kundizzjonijiet stipulati f'dan il-
paragrafu. L-operatur għandu jiġi 
notifikat b'irtirar possibbli tal-eżenzjoni u 
għandu jingħata tliet xhur biex jadatta l-
offerti tiegħu. Operatur li l-eżenzjoni 
tiegħu ġiet irtirata għandu jimplimenta l-
paragrafi 1 sa 5 mhux aktar tard minn 
sena wara l-irtirar. Regolaturi nazzjonali 
għandhom jinfurmaw il-Kummissjoni 
Ewropea bi kwalunkwe eżenzjoni 
mogħtija jew irtirata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi għandu jkollhom l-għażla li japplikaw prezzijiet drastikament irħas meta 
mqabbla mal-limiti tal-prezzijiet previsti fir-Regolament. F'tali każ, l-għan tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa jkun intlaħaq u għalhekk, l-ispejjeż u l-piż amministrattiv tal-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming ma għandhomx jiġu imposti fuq l-operatur rispettiv.

Emenda 137
Lara Comi
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-obbligi previsti fil-paragrafi (1) sa 
(6) ta' dan l-Artikolu u l-Artikolu 5 ma 
għandhomx japplikaw għal fornituri 
domestiċi li joffru lill-abbonati tagħhom 
tariffi roaming simili b'mod sinifikanti 
għat-tariffi li tħallsu mill-klijent roaming 
għal servizzi domestiċi tal-vuċi, tal-SMS u 
tad-dejta sal-1 ta' Lulju 2014.
BEREC, wara li kkonsulta mal-partijiet 
interessati u b'kooperazzjoni fil-qrib mal-
Kummissjoni, għandu jistabbilixxi fi ħdan 
perjodu ta' żmien raġjonevoli li ma 
jaqbiżx tliet xhur wara l-adozzjoni ta' dan 
ir-Regolament il-linji gwida fir-rigward 
tad-definizzjoni tat-tariffi roaming simili 
b'mod sinifikanti għat-tariffi domestiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jippermetti tnaqqis sinifikanti tat-tariffi roaming mingħajr ma neċessarjament ikun 
hemm investiment fis-soluzzjoni strutturali. Tali deroga mir-regola ġenerali hija valida 
sakemm tippermetti li tintlaħaq il-mira ta' prezzijiet tal-konsumatur aktar baxxi.

Emenda 138
Damien Abad

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Meta klijent jiġi offrut tariffi roaming 
simili b'mod sinifikanti għat-tariffi għal 
servizzi domestiċi tal-vuċi, tal-SMS u tad-
dejta mill-fornitur domestiku tiegħu, 
huwa jibbenefika mill-obbligu li dan il-
fornitur għandu biex il-klijent tiegħu 
jkollu aċċess għal servizzi roaming tal-
vuċi, tal-SMS u tad-dejta minn fornitur 
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roaming alternattiv li ngħatalu l-aċċess 
sabiex iforni servizzi roaming separati, kif 
il-paragrafi previsti (1) sa (6) ta' dan l-
Artikolu u l-Artikolu 5, mhumiex se 
japplikaw. BEREC, wara li kkonsulta 
mal-partijiet interessati u b'kooperazzjoni 
fil-qrib mal-Kummissjoni, għandu 
jistabbilixxi fi ħdan perjodu ta' żmien 
raġjonevoli li ma jaqbiżx tliet xhur wara l-
adozzjoni ta' dan ir-Regolament il-linji 
gwida fir-rigward tad-definizzjoni tat-
tariffi roaming simili b'mod sinifikanti 
għat-tariffi domestiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

»

Emenda 139
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Meta klijent jiġi offrut tariffi roaming 
mill-fornitur domestiku tiegħu, li huma 
simili ħafna għat-tariffi ta' servizzi 
domestiċi tal-vuċi, tal-SMS u tad-dejta li 
diġà jgawdi minnhom, l-obbligu ta' dan l-
operatur biex il-klijent tiegħu jkollu 
aċċess għal servizzi roaming tal-vuċi, tal-
SMS u tad-dejta ta' kwalunkwe operatur 
alternattiv ta' roaming ma għandux 
japplika. BEREC, wara li jikkonsulta 
mal-partijiet interessati u b'kooperazzjoni 
fil-qrib mal-Kummissjoni, għandu 
jistabbilixxi, fi ħdan perjodu ta' żmien 
raġjonevoli li ma jaqbiżx tliet xhur wara l-
adozzjoni ta' dan ir-Regolament, il-linji 
gwida fir-rigward tad-definizzjoni tat-
tariffi roaming simili b'mod sinifikanti 
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għat-tariffi domestiċi.

Or. en

Emenda 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
B'effett mill-1 ta' Lulju 2014, il-prezzijiet 
tal-bejgħ bl-imnut għal telefonati, SMS u 
l-użu ta' dejta, għandhom ikunu identiċi, 
irrispettivament minn jekk klijent huwiex 
roaming jew le.
Sat-30 ta' Ġunju 2016, il-limiti tal-
prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut stipulati fl-
Artikolu 7, l-Artikolu 9 u l-Artikolu 12 
għandu jkollhom effett.

Or. en

Emenda 141
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
B'effett mill-1 ta' Lulju 2014, il-prezzijiet 
tal-bejgħ bl-imnut għal telefonati, SMS u 
l-użu ta' dejta, għandhom ikunu identiċi, 
irrispettivament minn jekk klijent huwiex 
roaming jew le.
Sat-30 ta' Ġunju 2014, il-limiti tal-
prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut stipulati fl-
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Artikolu 7, l-Artikolu 9 u l-Artikolu 12 
għandu jkollhom effett.

Or. en

Emenda 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu4a
L-obbligi previsti fil-paragrafi (1) sa (6) 
ta' dan l-Artikolu u l-Artikolu 5 ma 
għandhomx japplikaw għal fornituri 
domestiċi li joffru lill-abbonati tagħhom 
tariffi roaming simili b'mod sinifikanti 
għat-tariffi li tħallsu mill-klijent roaming 
għal servizzi domestiċi tal-vuċi, tal-SMS u 
tad-dejta sal-1 ta' Lulju 2014.
BEREC, wara li kkonsulta mal-partijiet 
interessati u b'kooperazzjoni fil-qrib mal-
Kummissjoni, għandu jistabbilixxi fi ħdan 
perjodu ta' żmien raġjonevoli li ma 
jaqbiżx tliet xhur wara l-adozzjoni ta' dan 
ir-Regolament il-linji gwida fir-rigward 
tad-definizzjoni tat-tariffi roaming simili 
b'mod sinifikanti għat-tariffi domestiċi.

Or. en

Emenda 143
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
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Faċilità għal bejgħ separat ta' servizzi 
roaming
Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp tas-suq uniku, 
l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet 
tekniċi għall-faċilità ta' bejgħ separat ta' 
servizzi roaming għandu jsir fl-istess ħin 
fl-Unjoni kollha.
Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi għandhom 
jiżguraw li sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Lulju 2014, il-faċilitajiet ikunu ġew 
implimentati sabiex jiġi żgurat li l-klijent 
ikun jista' juża servizzi mobbli domestiċi u 
servizzi separati ta' roaming offruti minn 
operatur alternattiv ta' roaming filwaqt li 
jżommu n-numru tagħhom tal-mobile. 
Sabiex jiġi żgurat bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi jistgħu 
b'mod partikolari jippermettu l-użu ta' 
"profil ta' roaming tal-UE" fuq l-istess 
SIM card u l-użu tal-istess terminal 
flimkien mas-servizzi mobbli domestiċi. It-
tariffi għal interkonnessjoni relatata mal-
provvediment ta' din il-faċilità għandhom 
ikunu orjentati lejn l-ispejjeż u ma 
għandu jkun hemm l-ebda tariffi diretti 
għall-konsumaturi għall-użu ta' din il-
faċilità.
Il-BEREC, wara li kkonsulta l-partijiet 
interessati u b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni, għandu jistipula fi 
żmien perjodu raġonevoli li ma jaqbiżx 
tliet xhur wara l-adozzjoni tal-linji gwida 
ta' dan ir-Regolament fir-rigward ta' 
soluzzjonijiet tekniċi armonizzati relatati 
mal-faċilità għal servizzi roaming separati 
u tal-proċeduri armonizzati biex jinbidel 
il-fornitur ta' servizzi roaming. Fuq talba 
motivata mill-BEREC, il-Kummissjoni 
tista' testendi dak il-perjodu.
Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 
tagħti mandat lil Korp Ewropew ta' 
Standardizzazzjoni għall-adattament tal-
istandards rilevanti li jkunu meħtieġa 
għall-implimentazzjoni armonizzata tal-
faċilità.
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Or. nl

Emenda 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar

Faċilità għal bejgħ separat ta' servizzi 
roaming
Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp tas-suq uniku, 
l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet 
tekniċi għall-faċilità ta' bejgħ separat ta' 
servizzi roaming għandu jsir fl-istess ħin 
fl-Unjoni kollha.
Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi għandhom 
jiżguraw li sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Lulju 2014, il-faċilitajiet ikunu ġew 
implimentati sabiex jiġi żgurat li l-klijent 
ikun jista' juża servizzi mobbli domestiċi u 
servizzi separati ta' roaming offruti minn 
operatur alternattiv ta' roaming filwaqt li 
jżommu n-numru tagħhom tal-mobile. 
Sabiex jiġi żgurat bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi jistgħu 
b'mod partikolari jippermettu l-użu ta' 
"profil ta' roaming tal-UE" fuq l-istess 
SIM card u l-użu tal-istess terminal 
flimkien mas-servizzi mobbli domestiċi. It-
tariffi għal interkonnessjoni relatata mal-
provvediment ta' din il-faċilità għandhom 
ikunu orjentati lejn l-ispejjeż u ma 
għandu jkun hemm l-ebda tariffi diretti 
għall-konsumaturi għall-użu ta' din il-
faċilità.
Il-BEREC, wara li kkonsulta l-partijiet 
interessati u b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni, għandu jistipula fi 
żmien perjodu raġonevoli li ma jaqbiżx 
tliet xhur wara l-adozzjoni tal-linji gwida 
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ta' dan ir-Regolament fir-rigward ta' 
soluzzjonijiet tekniċi armonizzati relatati 
mal-faċilità għal servizzi roaming separati 
u tal-proċeduri armonizzati biex jinbidel 
il-fornitur ta' servizzi roaming. Fuq talba 
motivata mill-BEREC, il-Kummissjoni 
tista' testendi dak il-perjodu.
Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 
tagħti mandat lil Korp Ewropew ta' 
Standardizzazzjoni għall-adattament tal-
istandards rilevanti li jkunu meħtieġa 
għall-implimentazzjoni armonizzata tal-
faċilità.

Or. en

Emenda 145
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp tas-suq uniku 
temporanju tar-roaming, l-
implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet tekniċi 
għall-faċilità ta' bejgħ separat ta' servizzi 
roaming għandu jsir fl-istess ħin fl-Unjoni 
kollha u għandu jissodisfa l-kriterji li 
ġejjin:
a) kull soluzzjoni teknika għandha tkun 
kosteffikaċi;
(b) għandha tiġi diżinjata b'mod li 
tiffaċilita l-użu għall-klijent;
(c) għandha tippermetti grad massimu ta' 
interoperabbiltà;
(d) għandha tiżgura li l-kunċett tan-
newtralità netta huwa rispettat għall-użu 
kollu tad-dejta, b'mod partikolari aċċess 
għal VOIP u servizzi simili oħra;
(e) il-klijenti għandhom ikunu jistgħu 
jaqilbu faċilment għal fornutr alternattiv 
tar-roaming jew bejn fornituri alternattivi 
tar-roaming filwaqt li jżommu n-numru 
tagħhom tal-mowbajl;
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(f) roaming miċ-ċittadini tal-Unjoni 
f'pajjiżi terzi ma għandux jiġi mxekkel.

Or. en

Emenda 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi għandhom 
jiżguraw li sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Marzu 2014, il-faċilitajiet li 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-
paragrafu 1, ikunu ġew implimentati 
sabiex jiġi żgurat li l-klijent ikun jista' juża 
servizzi mobbli domestiċi u servizzi 
separati ta' roaming offruti minn operatur 
alternattiv ta' roaming filwaqt li jżommu n-
numru tagħhom tal-mobile. It-tariffi għal 
interkonnessjoni relatata mal-provvediment 
ta' din il-faċilità għandhom ikunu orjentati 
lejn l-ispejjeż u ma għandu jkun hemm l-
ebda tariffi diretti għall-konsumaturi għall-
użu ta' din il-faċilità.

Or. en

Emenda 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jkun newtrali fir-rigward tas-soluzzjoni teknika użata biex timplimenta 
l-miżura strutturali. Għal impatt rapidu tal-miżura strutturali, l-emenda għandha tiġi 
stabbilita qabel il-perjodu tal-vakanzi tas-sajf fl-2014.

Emenda 149
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi għandhom 
jiżguraw li sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Lulju 2014, il-faċilitajiet ikunu ġew 
implimentati sabiex jiġi żgurat li l-klijent 
ikun jista' juża servizzi mobbli domestiċi u 

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

servizzi separati ta' roaming offruti minn 
operatur alternattiv ta' roaming filwaqt li 
jżommu n-numru tagħhom tal-mobile. 
Sabiex jiġi żgurat bejgħ separat ta' servizzi 
roaming, l-operaturi jistgħu b'mod 
partikolari jippermettu l-użu tal-istess 
terminal flimkien mas-servizzi mobbli 
domestiċi It-tariffi għal interkonnessjoni 
relatata mal-provvediment ta' din il-faċilità 
għandhom ikunu orjentati lejn l-ispejjeż u 
ma għandu jkun hemm l-ebda tariffi diretti 
għall-konsumaturi għall-użu ta' din il-
faċilità.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta' din il-frażi jagħti lill-operaturi skop li jiksbu l-istess riżultati permezz ta' 
teknoloġiji oħra.

Emenda 150
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0,10 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012 .

Or. en

Emenda 151
Christian Engström, Emilie Turunen
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0,10 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012 .

Or. en

Emenda 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0,10 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012 .

Or. en

Emenda 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0,11 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012 .

Or. en

Emenda 154
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0,13 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012 .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti massimi ta' salvagwardja f'dan ir-Regolament għandhom jippermettu marġni 
biżżejjed bejn il-prezzijiet bl-ingrossa u dawk bl-imnut biex kompetituri jidħlu fis-suq il-ġdid 
tar-roaming bl-għan li titħeġġeġ il-kompetizzjoni u li l-konsumaturi jingħataw valur aħjar.

Emenda 155
Małgorzata Handzlik
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0,10 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012 .

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla hija riżultat tal-analiżi BEREC tal-kostijiet ta' aċċess bl-ingrossa.

Emenda 156
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0,10 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012 .

Or. el

Emenda 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0,13 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012 .

Or. en

Emenda 158
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Skont il-paragrafu (1) tal-Artikolu 3, 
il-fornituri domestiċi bħall-operaturi u r-
rivendituri tan-netwerks mobbli virtwali 
jistgħu jixtru servizzi tar-roaming bl-
ingrossa minn operaturi ta' netwerks 
domestiċi li jixtru u jerġgħu jbigħu 
servizzi tar-roaming bl-ingrossa minn 
operatur ta' netwerk miżjur skont il-
paragrafu (1) tal-Artikolu 6. F'dan il-każ, 
it-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
jista' jimponi għandha tippermetti tariffa 
addizzjonali ta' mhux aktar minn 
EUR 0.,0 għal kull messaġġ SMS biex 
tkopri l-kostijiet raġonevoli tal-operatur 
domestiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-netwerk ospitanti għandu jkun intitolat jimponi tariffa ġusta u raġonevoli biex ikopri l-
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kostijiet addizzjonali marbuta mal-bejgħ mill-ġdid, kif iddikjarat mill-BEREC (paragrafu 30, 
Analiżi tal-BEREC tal-Proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal regolament dwar ir-Roaming 
COM(2011)402 tas-6 ta' Lulju 2011).

Emenda 159
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR0,06 u EUR 0,04, fl-1 ta’ Lulju 2013 
u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,04 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 160
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 

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

qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0,05 u EUR 0,03, fl-1 ta’ Lulju 2013 
u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,03 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0,07 u EUR 0,04, fl-1 ta’ Lulju 2013 
u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,04 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0,08 u EUR 0,05, fl-1 ta’ Lulju 2013 
u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,05 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 163
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0,10 u EUR 0,06 , fl-1 ta’ Lulju 2013 
u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0,10 u EUR 0,07 , fl-1 ta’ Lulju 2013 
u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
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tibqa' ta' EUR 0,06 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

tibqa' ta' EUR 0,07 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti massimi ta' salvagwardja f'dan ir-Regolament għandhom jippermettu marġni 
biżżejjed bejn il-prezzijiet bl-ingrossa u dawk bl-imnut biex kompetituri jidħlu fis-suq il-ġdid 
tar-roaming bl-għan li titħeġġeġ il-kompetizzjoni u li l-konsumaturi jingħataw valur aħjar.

Emenda 164
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0,09 u EUR 0,06 , fl-1 ta’ Lulju 2013 
u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,06 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. pl

Emenda 165
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0,07 u EUR 0,04, fl-1 ta’ Lulju 2013 
u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,04 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. el

Emenda 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0,10 u EUR 0,07 , fl-1 ta’ Lulju 2013,
fl-1 ta’ Lulju 2014 u fl-1 ta' Lulju 2015
rispettivament. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tibqa' ta' 
EUR 0,06 sa ma jiskadi dan ir-Regolament.
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Or. en

Emenda 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0,32 kull minuta 

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0,21 kull minuta 
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għal kull telefonata magħmula jew EUR 
0,11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012 . Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR  0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 . 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0,09 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012 . Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0,16 u EUR 0,11 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0,07 fl-1 ta’ Lulju 2013, u 
EUR 0,05 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut massimi regolati għall-
Ewrotariffa għandhom jibqgħu ta' 
EUR 0,05 sakemm jibqa' jgħodd dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0,20 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.04 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012 . Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0,15 u EUR 0,10 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Jannar 2014
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0,03 fl-1 ta’ Lulju 2013 . Dawn
it-tariffi bl-imnut massimi regolati għall-
Ewrotariffa għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2016. Id-divrenzjar tal-
prezzijiet bejn telefonati domestiċi u 
roaming m'għandux jibqa' possibbli mill-
1 ta' Lulju 2014.
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Or. en

Emenda 170
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0,13 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0,06 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012 . Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0,12 u EUR 0,10 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0,05 u EUR 0,03 fl-1 ta’ Lulju 
2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza turi li l-limiti massimi tal-prezzijiet fuq it-tariffi roaming ġeneralment jiddettaw 
il-livell tal-prezzijiet għall-prezzijiet bl-imnut. Fid-dawl tal-ambizzjoni li jitneħħew id-
differenzi bejn it-tariffi domestiċi u t-tariffi roaming, il-limiti massimi tal-proposta huma 
għoljin wisq biex jiġu żgurati tariffi roaming baxxi.

Emenda 171
Christian Engström, Emilie Turunen

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

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

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0,15 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0,05 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012 . Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0,13 u EUR 0,10 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0,03 fl-1 ta’ Lulju 2013 . Mill-
1 ta' Lulju 2014, il-fornituri domestiċi 
m'għandhom jimponu ebda tariffa fuq il-
klijenti roaming tagħhom għal telefonati 
li jirċievu. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-imnut 
massimi regolati għall-Ewrotariffa 
għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0,32 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0,11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012 . Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 

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

jonqos għal EUR 0,25, EUR 0,21 u 
EUR 0,18 fl-1 ta' Lulju 2013, fl-
1 ta' Lulju 2014 u fl-1 ta' Lulju 2015
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0,08, EUR 0,07 u EUR 0,06 fl-
1 ta’ Lulju 2013, fl-1 ta' Lulju 2014 u fl-
1 ta' Lulju 2015 rispettivament. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut massimi regolati għall-
Ewrotariffa għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2016.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prezzijiet għandhom ikunu orħos minn dawk proposti mill-Kummissjoni biex jirriflettu 
aħjar il-kostijiet reali. Sabiex ikun previst tnaqqis addizzjonali tal-prezzijiet qabel ma l-miżuri 
strutturali jista' jkollhom impatt fuq is-suq, għandhom ikunu previsti wkoll limiti massimi tal-
prezzijiet addizzjonali għall-2015.

Emenda 173
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0,15 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0,07 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012 . Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0,13 u EUR 0,10 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0,05 u EUR 0,03 fl-1 ta’ Lulju 
2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 rispettivament, 
u wara dan it-tariffi roaming għandhom 
ikunu allinjati mar-rati domestiċi, li 
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jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016. m'għandhomx jaqbżu l-ammont stabbilit 
hawnhekk, sal-1 ta' Lulju 2015.

Or. nl

Emenda 174
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0,30 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0,10 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012 . Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0,25 u EUR 0,21 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0,08 fl-1 ta’ Lulju 2013 u 
EUR 0,07 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut massimi regolati għall-
Ewrotariffa għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2016.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti massimi ta' salvagwardja f'dan ir-Regolament għandhom jippermettu marġni 
biżżejjed bejn il-prezzijiet bl-ingrossa u dawk bl-imnut biex kompetituri jidħlu fis-suq il-ġdid 
tar-roaming bl-għan li titħeġġeġ il-kompetizzjoni u li l-konsumaturi jingħataw valur aħjar.

Emenda 175
Małgorzata Handzlik
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0,20 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0,06 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012 . Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0,18 u EUR 0,12 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0,05 fl-1 ta’ Lulju 2013 .
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-limiti fuq it-tariffi bl-imnut li joffru marġnijiet eċċessivi lill-operaturi (300-400%) huma 
inġustifikati u mhumiex fl-interess tal-konsumatur. Il-limiti massimi tal-prezzijiet għal 
telefonati m'għandhomx jaqbżu darbtejn il-prezzijiet bl-ingrossa, li xorta joffri lill-operaturi 
marġni sostanzjali fis-suq tas-servizzi tar-roaming u għandhom jinkuraġġixxu lil operaturi 
ġodda biex jidħlu fis-suq.

Emenda 176
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 

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

tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0,32 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0,11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012 . Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0,28 u EUR 0,20 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0,10 fl-1 ta’ Lulju 2013 . 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2018.

Or. en

Emenda 177
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0,20 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0,07 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012 . Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0,15 u EUR 0,10 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0,06 fl-1 ta’ Lulju 2013 u 
EUR 0,05 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 19, dawn it-
tariffi bl-imnut massimi regolati għall-
Ewrotariffa għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2017.
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Or. el

Emenda 178
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0,32 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0,11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012 . Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0,28 u EUR 0,18 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0,10 fl-1 ta’ Lulju 2013 u 
EUR 0,08 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 19, dawn it-
tariffi bl-imnut massimi regolati għall-
Ewrotariffa għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2017.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-BEREC, differenzi żgħar (meta l-prezz bl-imnut ma jkunx aktar minn tliet darbiet il-
prezz bl-ingrossa) għandhom jippermettu dħul ġdid kif ukoll li tiżviluppa kompetizzjoni bl-
imnut ġdida. Il-limiti massimi tal-prezzijiet bl-ingrossa għandhom jinżammu fil-livell propost 
mill-KE; limiti massimi tal-prezzijiet bl-imnut għal telefonati riċevuti għandhom jinżammu fil-
livell propost mill-KE għall-2012 u l-2013, u għandhom jitnaqqsu aktar fl-2014; il-limiti 
massimi tal-prezzijiet bl-imnut għal telefonati li jsiru u li jiġu riċevuti għandhom jaqblu mal-
proposti tal-BEREC sal-2014. Tali limiti massimi għandhom jinżammu sa Ġunju 2017 sabiex 
il-KE jkollha żmien biżżejjed biex tagħmel rieżami approfondit u jekk ikun meħtieġ, tagħmel 
proposti xierqa (Artikolu 19).
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Emenda 179
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0,32 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0,11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012 . Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0,25 u EUR 0,18 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0,10 u EUR 0,08 fl-
1 ta’ Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-
imnut massimi regolati għall-Ewrotariffa 
għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2016.

Or. fr

Emenda 180
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. en

Emenda 181
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-fornitur domestiku m'għandu japplika l-
ebda perjodu minimu ta’ ħlas għal 
telefonati li jsiru li huma suġġetti għal 
Ewrotariffa.

Or. nl

Emenda 182
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Emenda 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 184
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
tal-  klijent għall-forniment ta’ messaġġ 
SMS roaming regolat li joriġina fuq dak in-
netwerk miżjur, ma għandhiex taqbeż 
EUR 0,03 għal kull messaġġ SMS u 
għandha tonqos għal EUR 0,02 fl-
1 ta' Lulju 2013 u għal EUR 0,01 fl-
1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' messaġġi SMS
roaming għandu jibqa' EUR 0,01 sa ma 
jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 186
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
tal-  klijent għall-forniment ta’ messaġġ 
SMS roaming regolat li joriġina fuq dak in-

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

netwerk miżjur, ma għandhiex taqbeż 
EUR 0,03 għal kull messaġġ SMS u 
għandha tonqos għal EUR 0,02 fl-
1 ta' Lulju 2013 u għal EUR 0,01 fl-
1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 19, it-tariffa bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' messaġġi SMS 
roaming għandu jibqa' EUR 0,01 sa ma 
jiskadi dan ir-Regolament.

Or. el

Emenda 187
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Skont il-paragrafu (1) tal-Artikolu 3, 
il-fornituri domestiċi bħall-operaturi u r-
rivendituri tan-netwerks mobbli virtwali 
jistgħu jixtru servizzi tar-roaming bl-
ingrossa minn operaturi ta' netwerks 
domestiċi li jixtru u jerġgħu jbigħu 
servizzi tar-roaming bl-ingrossa minn 
operatur ta' netwerk miżjur skont il-
paragrafu (1) tal-Artikolu 8. F'dan il-każ, 
it-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
jista' jimponi għandha tippermetti tariffa 
addizzjonali ta' mhux aktar minn 
EUR 0,05 għal kull messaġġ SMS biex 
tkopri l-kostijiet raġonevoli tal-operatur 
domestiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-netwerk ospitanti għandu jkun intitolat jimponi tariffa ġusta u raġonevoli biex ikopri l-
kostijiet addizzjonali marbuta mal-bejgħ mill-ġdid, kif iddikjarat mill-BEREC (paragrafu 30, 
Analiżi tal-BEREC tal-Proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal regolament dwar ir-Roaming 
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COM(2011)402 tas-6 ta' Lulju 2011).

Emenda 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming għandha tonqos għal 
EUR 0,09 fl-1 ta' Lulju 2012, għal 
EUR 0,07 fl-1 ta' Lulju 2013 u għal 
EUR 0,05 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0,05 sakemm 
jibqa' jgħodd dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 189
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda għandha 
tonqos minn EUR 0,07 fl-1 ta' Lulju 2012 
għal EUR 0,03 fl-1 ta' Lulju 2014, u wara 
dan it-tariffa għal kull messaġġ SMS 
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għandhom jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

roaming għandha tkun allinjata mar-rata 
domestika sal-1 ta' Lulju 2015.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Skont il-BEREC, il-kostijiet tal-SMS huma negliġibbli, u huwa stmat li huma ta' EUR 0,081 
għal kull SMS.

Emenda 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’seħħ mill- 1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda m’għandhiex 
taqbeż EUR 0,07. Il-limitu massimu tal-
prezzijiet għandu jonqos għal EUR 0,06 
fl-1 ta' Lulju 2013 u għal EUR 0,05 fl-
1 ta' Jannar 2014. It-tariffi bl-imnut 
regolati għall-Ewro-SMS għandhom 
jibqgħu ta' EUR 0,05 sat-
30 ta' Ġunju 2016. Id-divrenzjar tal-
prezzijiet bejn telefonati domestiċi u 
roaming m'għandux jibqa' possibbli mill-
1 ta' Lulju 2014.

Or. en

Emenda 191
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’seħħ mill- 1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda m’għandhiex 
taqbeż EUR 0,07. Il-limitu massimu tal-
prezzijiet għall-SMSs mibgħuta għandu 
jonqos għal EUR 0,05 f'Lulju 2014.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut regolati għall-
Ewro-SMS għandhom jibqgħu ta'
EUR 0,05 sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 192
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda m’għandhiex 
taqbeż EUR 0,07 u m'għandhiex taqbeż 
EUR 0,05 mill-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0,05 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. en
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Emenda 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming għandha tonqos għal 
EUR 0,09 fl-1 ta' Lulju 2012, għal 
EUR 0,07 fl-1 ta' Lulju 2013 u għal 
EUR 0,06 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0,06 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti massimi ta' salvagwardja f'dan ir-Regolament għandhom jippermettu marġni 
biżżejjed bejn il-prezzijiet bl-ingrossa u dawk bl-imnut biex kompetituri jidħlu fis-suq il-ġdid 
tar-roaming bl-għan li titħeġġeġ il-kompetizzjoni u li l-konsumaturi jingħataw valur aħjar.

Emenda 194
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill- 1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda m’għandhiex 
taqbeż EUR 0,10. Mingħajr preġudizzju 

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda m’għandhiex 
taqbeż EUR 0,07 għal kull messaġġ SMS.
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għall-Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-
imnut regolati għall-Ewro-SMS għandhom 
jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

It-tariffa bl-imnut massima regolata għal 
messaġġ SMS għandha tonqos għal 
EUR 0,06 u EUR 0,05 fl-1 ta' Lulju 2013 
u fl-1 ta' Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut regolati għall-
Ewro-SMS għandhom jibqgħu ta' 
EUR 0,05 sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-limiti fuq it-tariffi bl-imnut għal messaġġi SMS li joffru marġnijiet eċċessivi lill-operaturi 
(300-400%) huma inġustifikati u mhumiex fl-interess tal-konsumatur. Il-limiti massimi tal-
prezzijiet bl-imnut għal messaġġi SMS m'għandhomx jaqbżu darbtejn il-prezzijiet bl-ingrossa, 
li xorta joffri lill-operaturi marġni sostanzjali fis-suq tas-servizzi tar-roaming u għandhom
jinkuraġġixxu lil operaturi ġodda biex jidħlu fis-suq.

Emenda 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’seħħ mill- 1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda m’għandhiex 
taqbeż EUR 0,09. Il-prezz għal SMS 
roaming regolat għandu jonqos għal 
EUR 0,07, u EUR 0,06 fl-1 ta' Lulju 2013 
u fl-1 ta' Lulju 2014 rispettivament.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut regolati għall-
Ewro-SMS għandhom jibqgħu ta' 
EUR 0,06 sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-prezzijiet għandhom ikunu orħos minn dawk proposti mill-Kummissjoni biex jirriflettu 
aħjar il-kostijiet reali. Għandu jkun previst tnaqqis addizzjonali tal-prezzijiet.

Emenda 196
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda għandha 
tonqos għal EUR 0,10 fl-1 ta' Lulju 2012, 
għal EUR 0,08 fl-1 ta' Lulju 2013 u għal 
EUR 0,06 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0,06 sat-
30 ta' Ġunju 2018.

Or. en

Emenda 197
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill- 1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 

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

EUR 0,07 fl-1 ta' Lulju 2012, għal 
EUR 0,06 fl-1 ta' Lulju 2013 u għal 
EUR 0,05 fl-1 ta' Lulju 2014.  Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 19, dawn it-
tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0,05 sat-
30 ta' Ġunju 2017.

Or. el

Emenda 198
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming għandha tonqos għal 
EUR 0,09 fl-1 ta' Lulju 2013 u għal 
EUR 0,06 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 19, dawn it-
tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0,06 sat-
30 ta' Ġunju 2017.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-BEREC, differenzi żgħar (meta l-prezz bl-imnut ma jkunx aktar minn tliet darbiet il-
prezz bl-ingrossa) għandhom jippermettu dħul ġdid kif ukoll li tiżviluppa kompetizzjoni bl-
imnut ġdida. Il-limiti massimi tal-prezzijiet bl-ingrossa għandhom jinżammu fil-livell propost 
mill-KE; limiti massimi tal-prezzijiet bl-imnut għal telefonati riċevuti għandhom jinżammu fil-
livell propost mill-KE għall-2012 u l-2013, u għandhom jitnaqqsu aktar fl-2014; u l-limiti 
massimi tal-prezzijiet bl-imnut għal telefonati li jsiru u li jiġu riċevuti għandhom jaqblu mal-
proposti tal-BEREC sal-2014. Tali limiti massimi għandhom jinżammu sa Ġunju 2017 sabiex 
il-KE jkollha żmien biżżejjed biex tagħmel rieżami approfondit u jekk ikun meħtieġ, tagħmel 
proposti xierqa (Artikolu 19).



AM\888019MT.doc PE478.641v01-00117/183 AM\

MT

Emenda 199
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’seħħ mill- 1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Euro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijient roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda m’għandhiex 
taqbeż EUR 0,10. B'effett mill-
1 ta' Lulju 2014, dik it-tariffa ma tistax 
taqbeż is-EUR 0,06. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-
imnut regolati għall-Ewro-SMS għandhom 
jibqgħu ta' EUR 0,06 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. fr

Emenda 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 201
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 202
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,05, EUR 0,04 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,03 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
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ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,03 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti massimi proposti fl-abbozz ta' proposta huma ferm ogħla mill-kostijiet attwali tar-
roaming ta' dejta bl-ingrossa. Skont il-BEREC, il-kost tar-roaming ta' dejta bl-ingrossa jvarja 
bejn EUR 0,0163 u EUR 0,1499 għal kull megabyte fl-2009. Huwa mistenni wkoll li dawn il-
kostijiet fl-2012 ikunu fil-parti baxxa tal-iskala. Barra minn hekk, il-BEREC ikkalkula li l-
prezz bl-imnut domestiku medju għad-dejta għal kull megabyte kien ta' EUR 0,048.

Emenda 203
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 10 għal kull gigabyte ta’ dejta 
trasmessa. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 13, it-tariffa medja bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' servizzi ta' 
roaming ta' dejta għandha tibqa' EUR 10
għal kull gigabyte ta' dejta trażmessa sa ma 
jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk it-tariffi jiġu espressi f'gigabytes ikun aktar faċli li jkollna stampa ċara tat-tariffi attwali. 
Barra minn hekk, il-limiti massimi proposti mill-Kummissjoni għadhom għoljin wisq u 
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sproporzjonati meta mqabbla mal-kostijiet attwali tal-produzzjoni.

Emenda 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 200, EUR 150 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 100 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull gigabyte ta’ dejta 
trasmessa. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 13, it-tariffa medja bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' servizzi ta' 
roaming ta' dejta għandha tibqa' EUR 100
għal kull gigabyte ta' dejta trażmessa sa ma 
jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 205
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
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ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha 
tibqa' EUR 0,10 għal kull megabyte ta'
dejta trażmessa sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

ta’ EUR 0,05, EUR 0,04 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,03 mill-
1 ta' Jannar 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. It-tariffa bl-ingrossa 
regolata għandha tibqa' EUR 0,03 għal kull 
megabyte użat sal-1 ta' Lulju 2014 meta 
d-divrenzjar tal-prezzijiet bejn id-dejta 
domestika u dik roaming ma jibqax 
possibbli.

Or. en

Emenda 206
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0.30, EUR 0.20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,23, EUR 0,17 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti massimi ta' salvagwardja f'dan ir-Regolament għandhom jippermettu marġni 
biżżejjed bejn il-prezzijiet bl-ingrossa u dawk bl-imnut biex kompetituri jidħlu fis-suq il-ġdid 
tar-roaming bl-għan li titħeġġeġ il-kompetizzjoni u li l-konsumaturi jingħataw valur aħjar.
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Emenda 207
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0.30, EUR 0.20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,22, EUR 0,15 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-limiti massimi tal-prezzijiet għat-trażmissjoni ta' dejta mhumiex ambizzjużi biżżejjed. It-
tariffi huma meħtieġa minħabba l-użu dejjem aktar mifrux tas-smartphones u ta' apparat 
mobbli ieħor.

Emenda 208
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
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ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,25, EUR 0,15 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 19, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. el

Emenda 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,23, EUR 0,17 mill-
1 ta' Lulju 2013, EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 u EUR 0,08 mill-
1 ta' Lulju 2015 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,08 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 210
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,03 għal kull megabyte ta’ dejta 
trasmessa. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 13, it-tariffa medja bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' servizzi ta' 
roaming ta' dejta għandha tibqa' EUR 0,03
għal kull megabyte ta' dejta trażmessa sa 
ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-prezz medju tas-servizzi ta' roaming ta' dejta huwa sostanzjalment aktar baxx mill-prezzijiet 
bl-ingrossa li qed jiġu iċċarġajti attwalment. Skont xi stimi, il-kostijiet jammontaw għal anqas 
minn ċenteżmu ta' euro għal kull megabyte. Il-BEREC jistma l-kostijiet tar-roaming ta' dejta 
fil-livell bl-ingrossa għal madwar 1.63 ċenteżmi ta' euro għal kull MB. Għalhekk, limitu 
massimu għar-roaming ta' 3 ċenteżmi ta' euro għal kull MB għall-prezzijiet bl-ingrossa huwa 
realistiku, u jippermetti li jiġi stabbilit limitu massimu aktar baxx tal-prezzijiet bl-imnut għall-
konsumatur.

Emenda 211
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Skont il-paragrafu 1 tal-Artikolu 3, il-
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fornituri domestiċi bħall-operaturi u r-
rivendituri tan-netwerks mobbli virtwali 
jistgħu jixtru servizzi tar-roaming bl-
ingrossa minn operaturi ta' netwerks 
domestiċi li jixtru u jerġgħu jbigħu 
servizzi tar-roaming bl-ingrossa minn 
operatur ta' netwerk miżjur skont il-
paragrafu 1 imsemmi hawn fuq. F'dan il-
każ, it-tariffa medja bl-ingrossa li l-
operatur jista' jimponi għandha 
tippermetti tariffa addizzjonali ta' mhux 
aktar minn EUR 0,30 għal kull megabyte 
mill-1 ta' Lulju 2012, EUR 0,20 għal kull 
megabyte mill-1 ta' Lulju 2013 u 
EUR 0,10 għal kull megabyte mill-
1 ta' Lulju 2014 biex tkopri l-kostijiet 
raġonevoli tal-operatur domestiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-netwerk ospitanti għandu jkun intitolat jimponi tariffa ġusta u raġonevoli biex ikopri l-
kostijiet addizzjonali marbuta mal-bejgħ mill-ġdid, kif iddikjarat mill-BEREC (paragrafu 30, 
Analiżi tal-BEREC tal-Proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal regolament dwar ir-Roaming 
COM(2011)402 tas-6 ta' Lulju 2011).

Emenda 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tiġi kkalkulata billi 
d-dħul bl-ingrossa totali li jdaħħal l-
operatur tan-netwerk miżjur minn kull 
fornitur ta' servizzi ta' roaming għall-
forniment ta’ servizzi ta' roaming ta' dejta 
regolati fil-perjodu rilevanti jiġi diviż bl-
għadd totali ta’ megabytes ta’ dejta użati 
fil-verità mill-forniment ta’ dawk is-
servizzi matul dak il-perjodu, aggregat fuq 
il-bażi ta’ kull kilobyte.

3. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tiġi kkalkulata billi 
d-dħul bl-ingrossa totali li jdaħħal l-
operatur tan-netwerk miżjur minn kull 
fornitur ta' servizzi ta' roaming għall-
forniment ta’ servizzi ta' roaming ta' dejta 
regolati fil-perjodu rilevanti jiġi diviż bl-
għadd totali ta’ gigabytes ta’ dejta użati fil-
verità mill-forniment ta’ dawk is-servizzi 
matul dak il-perjodu, aggregat fuq il-bażi 
ta’ kull kilobyte.
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Or. en

Emenda 213
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,50 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,30 u 
EUR 0,10, għal kull megabyte użat, u 
wara dan it-tariffi ta' roaming ta' dejta 
jkunu allinjati mar-rati domestiċi, li 
m'għandhomx jaqbżu l-Ewrotariffa 
stabbilita hawn, sal-1 ta' Lulju 2015.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Permezz ta' kunċetti innovattivi u tal-kompetizzjoni biex jiżdiedu l-ishma fis-suq għat-traffiku 
ta' dejta, li qed jikber rapidament, din ir-rata tagħti lill-operaturi marġni suffiċjenti mingħajr 
ma dan jirriżulta fi qligħ eċċessiv għall-operaturi jew fi ftehimiet tas-suq mistura.

Emenda 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 

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

ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,50 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Jannar 2014
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,30 u 
EUR 0,20, għal kull megabyte użat. It-
tariffa bl-imnut massima regolata għandha 
tibqa' ta' EUR 0,20 għal kull megabyte użat
sat-30 ta' Ġunju 2016. Id-divrenzjar tal-
prezzijiet bejn telefonati domestiċi u 
roaming m'għandux jibqa' possibbli mill-
1 ta' Lulju 2014.

Or. en

Emenda 215
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,50 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,30 u 
EUR 0,10, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,10 għal kull 
megabyte użat sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 216
Christian Engström, Emilie Turunen
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 20 għal kull gigabyte. It-
tariffa bl-imnut massima għall-għoti ta' 
dejta roaming ta' inqas minn gigabyte 
għandha tkun proporzjonata għal EUR 20 
għal kull gigabyte. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, it-tariffa bl-imnut 
massima regolata għandha tibqa' ta' 
EUR 20 għal kull gigabyte użat sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk it-tariffi jiġu espressi f'gigabytes ikun aktar faċli għall-konsumaturi li jkollhom stampa 
ċara tat-tariffi attwali. Barra minn hekk, il-limiti massimi proposti mill-Kummissjoni 
għadhom għoljin wisq u sproporzjonati meta mqabbla mal-kostijiet attwali tal-produzzjoni.

Emenda 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux
jaqbeż EUR 500 għal kull gigabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 300 u 
EUR 200, għal kull gigabyte użat. 
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Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 200 għal kull 
gigabyte użat sakemm jibqa' jgħodd dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 218
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,15 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Jannar 2014
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,12 u 
EUR 0,09, għal kull megabyte użat. It-
tariffa bl-imnut massima regolata għandha 
tibqa' ta' EUR 0,09 għal kull megabyte użat
sal-1 ta' Lulju 2014 meta d-divrenzjar tal-
prezzijiet bejn id-dejta domestika u dik 
roaming ma jkunx aktar possibbli.

Or. en

Emenda 219
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-

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

dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,70 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013, fl-1 ta' Lulju 2014 u fl-
1 ta' Lulju 2015 rispettivament, il-limitu 
tal-prezz għad-dejta użata għandu jonqos 
għal EUR 0,50, EUR 0,30 u EUR 0,25, 
għal kull megabyte użat. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, it-
tariffa bl-imnut massima regolata għandha 
tibqa' ta' EUR 0,25 għal kull megabyte użat
sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prezzijiet għandhom ikunu orħos minn dawk proposti mill-Kummissjoni biex jirriflettu 
aħjar il-kostijiet reali. Sabiex ikun previst tnaqqis addizzjonali tal-prezzijiet qabel ma l-miżuri 
strutturali jista' jkollhom impatt fuq is-suq, għandhom ikunu previsti wkoll limiti massimi tal-
prezzijiet addizzjonali għall-2015.

Emenda 220
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-limiti massimi ta' salvagwardja f'dan ir-Regolament għandhom jippermettu marġni 
biżżejjed bejn il-prezzijiet bl-ingrossa u dawk bl-imnut biex kompetituri jidħlu fis-suq il-ġdid 
tar-roaming bl-għan li titħeġġeġ il-kompetizzjoni u li l-konsumaturi jingħataw valur aħjar.

Emenda 221
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,45 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,30 u
EUR 0,20, għal kull megabyte użat.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,20 għal kull 
megabyte użat sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-limiti fuq it-tariffi bl-imnut għal servizzi ta' roaming ta' dejta li joffru marġnijiet eċċessivi 
lill-operaturi (300-400%) huma inġustifikati u mhumiex fl-interess tal-konsumatur. It-tariffi 
bl-imnut massimi għal servizzi ta' roaming ta' dejta m'għandhomx jaqbżu darbtejn il-prezzijiet 
bl-ingrossa, li xorta joffri lill-operaturi marġni sostanzjali fis-suq tas-servizzi tar-roaming u 
għandhom jinkuraġġixxu lil operaturi ġodda biex jidħlu fis-suq.

Emenda 222
Eija-Riitta Korhola
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0.50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,60 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,45 u 
EUR 0,30, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,30 għal kull 
megabyte użat sat-30 ta' Ġunju 2018.

Or. en

Emenda 223
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,50 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,30 u 
EUR 0,20, għal kull megabyte użat.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, it-
tariffa bl-imnut massima regolata għandha 
tibqa' ta' EUR 0,20 għal kull megabyte użat
sat-30 ta' Ġunju 2017.

Or. el
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Emenda 224
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,30, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, it-
tariffa bl-imnut massima regolata għandha 
tibqa' ta' EUR 0,30 għal kull megabyte użat
sat-30 ta' Ġunju 2017.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-BEREC, differenzi żgħar (meta l-prezz bl-imnut ma jkunx aktar minn tliet darbiet il-
prezz bl-ingrossa) għandhom jippermettu dħul ġdid kif ukoll li tiżviluppa kompetizzjoni bl-
imnut ġdida. Il-limiti massimi tal-prezzijiet bl-ingrossa għandhom jinżammu fil-livell propost 
mill-KE; limiti massimi tal-prezzijiet bl-imnut għal telefonati riċevuti għandhom jinżammu fil-
livell propost mill-KE għall-2012 u l-2013, u għandhom jitnaqqsu aktar fl-2014; u l-limiti 
massimi tal-prezzijiet bl-imnut għal telefonati li jsiru u li jiġu riċevuti għandhom jaqblu mal-
proposti tal-BEREC sal-2014. Tali limiti massimi għandhom jinżammu sa Ġunju 2017 sabiex 
il-KE jkollha żmien biżżejjed biex tagħmel rieżami approfondit u jekk ikun meħtieġ, tagħmel 
proposti xierqa (Artikolu 19).

Emenda 225
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,10 għal kull megabyte. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,10 għal kull 
megabyte użat sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Limitu massimu tal-prezzijiet bl-imnut ta' 10 ċenteżmi ta' euro għal kull megabyte huwa aktar 
xieraq għall-użu prattiku ta' smartphone. Barra minn hekk, dan l-ammont huwa eqreb għal 
tariffi domestiċi għall-konsultazzjoni tad-dejta mobbli, biex b'hekk jitnaqqsu d-differenzi bejn 
it-tariffi domestiċi u dawk roaming. Jekk prezz bl-imnut massimu ta' 10 ċenteżmi ta' euro għal 
kull MB jiġi kkombinat ma' prezz ta' 3 ċenteżmi ta' euro għal kull MB bħala limitu massimu 
għall-prezzijiet bl-ingrossa, barra minn hekk, jibqa' marġni biżżejjed għal offerti li 
jikkompetu.

Emenda 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe klijent roaming jista’ jitlob 
fi kwalunkwe ħin li jibdel għal jew minn 
tariffa Ewro-dejta filwaqt li jirrispetta l-
kondizzjonijiet kuntrattwali. Kwalunkwe 
bidla għandha ssir fi żmien ġurnata ta’ 
xogħol minn meta tasal it-talba u tkun 
mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet relatati 

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

ma’ elementi oħrajn tal-abbonament ħlief 
dak roaming. Fornitur domestiku jista’ 
jdewwem tali bidla sa meta t-tariffa 
roaming preċedenti tkun effettiva għal 
perjodu minimu speċifikat li ma jaqbiżx ix-
xahrejn, inkluż il-perjodu eventawali ta' 
notifika kuntrattwali. Tariffa Ewro-dejta 
dejjem tista’ tingħaqad ma’ tariffa Ewro-
SMS u Ewrotariffa.

Or. en

Emenda 227
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 228
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 imħassar

Kondizzjonijiet għal nuqqas ta' 
applikazzjoni antiċipata ta' tariffi bl-
ingrossa u bl-imnut massimi
1. Sabiex jiġi vvalutat l-iżvilupp 
kompetittiv fis-swieq tar-roaming, il-
BEREC se jiġbor dejta fuq bażi regolari 
dwar l-iżvilupp ta' tariffi bl-imnut u bl-
ingrossa għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, ta' SMS u ta' dejta. Din 
id-dejta għandha tiġi nnotifikata lill-
Kummissjoni, tal-anqas darbtejb fis-sena. 
Il-Kummissjoni għandha tippubblikaha.
2. Jekk wara t-30 ta' Ġunju 2018, it-
tariffa medja bl-ingrossa għal wieħed mis-
servizzi roaming (vuċi, SMS jew dejta) 
għal traffiku mhux bilanċjat bejn 
operaturi li ma jagħmlux parti mill-istess 
grupp tinżel għal 75 % jew anqas tat-
tariffi massimi bl-ingrossa pprovduti fl-
Artikolu 6(2), 8(1) u 11(1), it-tariffi 
massimi bl-ingrossa għas-servizz roaming 
konċernat ma jibqax japplika. Il-
Kummissjoni għandha tivverifika 
regolarment, abbażi tad-dejta tas-suq 
miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx, u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
d-dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi 
bl-ingrossa ma għadhomx japplikaw 
għas-servizz konċernat.
3. Wara l-implimentazzjoni tal-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming imsemmija fl-
Artikolu 5 u qabel l-1 ta' Lulju 2016, jekk 
it-tariffa medja bl-imnut fil-livell tal-
Unjoni taqa' għal 75 % jew anqas tat-
tariffi massimi pprovduti fl-Artikoli 7(2), 
9(2) u 12(2), it-tariffi massimi bl-imnut 
għal dawk is-servizzi roaming ma 
għandhomx jibqgħu japplikaw. Il-
Kummissjoni għandha tivverifika 
regolarment, abbażi tad-dejta tas-suq 
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miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
d-dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi 
bl-imnut ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.
4. It-tariffi massimi rilevanti ma jibqgħux 
japplikaw mill-ewwel ġurnata tax-xahar 
wara l-pubblikazzjoni tad-dejta li tagħti 
prova li l-kondizzjonijiet tal-paragrafi 2 
jew 3 rispettivament ġew issodisfati.

Or. nl

Emenda 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 imħassar
Kondizzjonijiet għal nuqqas ta' 
applikazzjoni antiċipata ta' tariffi bl-
ingrossa u bl-imnut massimi
1. Sabiex jiġi vvalutat l-iżvilupp 
kompetittiv fis-swieq tar-roaming, il-
BEREC se jiġbor dejta fuq bażi regolari 
dwar l-iżvilupp ta' tariffi bl-imnut u bl-
ingrossa għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, ta' SMS u ta' dejta. Din 
id-dejta għandha tiġi nnotifikata lill-
Kummissjoni, tal-anqas darbtejb fis-sena. 
Il-Kummissjoni għandha tippubblikaha.
2. Jekk wara t-30 ta' Ġunju 2018, it-
tariffa medja bl-ingrossa għal wieħed mis-
servizzi roaming (vuċi, SMS jew dejta) 
għal traffiku mhux bilanċjat bejn 
operaturi li ma jagħmlux parti mill-istess 
grupp tinżel għal 75 % jew anqas tat-
tariffi massimi bl-ingrossa pprovduti fl-
Artikolu 6(2), 8(1) u 11(1), it-tariffi 
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massimi bl-ingrossa għas-servizz roaming 
konċernat ma jibqax japplika. Il-
Kummissjoni għandha tivverifika 
regolarment, abbażi tad-dejta tas-suq 
miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx, u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
d-dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi 
bl-ingrossa ma għadhomx japplikaw 
għas-servizz konċernat.
3. Wara l-implimentazzjoni tal-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming imsemmija fl-
Artikolu 5 u qabel l-1 ta' Lulju 2016, jekk 
it-tariffa medja bl-imnut fil-livell tal-
Unjoni taqa' għal 75 % jew anqas tat-
tariffi massimi pprovduti fl-Artikoli 7(2), 
9(2) u 12(2), it-tariffi massimi bl-imnut 
għal dawk is-servizzi roaming ma 
għandhomx jibqgħu japplikaw. Il-
Kummissjoni għandha tivverifika 
regolarment, abbażi tad-dejta tas-suq 
miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
d-dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi 
bl-imnut ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.
4. It-tariffi massimi rilevanti ma jibqgħux 
japplikaw mill-ewwel ġurnata tax-xahar 
wara l-pubblikazzjoni tad-dejta li tagħti 
prova li l-kondizzjonijiet tal-paragrafi 2 
jew 3 rispettivament ġew issodisfati.

Or. en

Emenda 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk wara t-30 ta' Ġunju 2018, it-tariffa 
medja bl-ingrossa għal wieħed mis-servizzi 
roaming (vuċi, SMS jew dejta) għal 
traffiku mhux bilanċjat bejn operaturi li ma 
jagħmlux parti mill-istess grupp tinżel għal 
75 % jew anqas tat-tariffi massimi bl-
ingrossa pprovduti fl-Artikolu 6(2), 8(1) u 
11(1), it-tariffi massimi bl-ingrossa għas-
servizz roaming konċernat ma jibqax 
japplika. Il-Kummissjoni għandha 
tivverifika regolarment, abbażi tad-dejta 
tas-suq miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx, u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-
dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi bl-
ingrossa ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.

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

Or. en

Emenda 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-implimentazzjoni tal-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming imsemmija fl-
Artikolu 5 u qabel l-1 ta' Lulju 2016, jekk 
it-tariffa medja bl-imnut fil-livell tal-
Unjoni taqa' għal 75 % jew anqas tat-tariffi 
massimi pprovduti fl-Artikoli 7(2), 9(2) u 
12(2), it-tariffi massimi bl-imnut għal 
dawk is-servizzi roaming ma għandhomx 
jibqgħu japplikaw. Il-Kummissjoni 
għandha tivverifika regolarment, abbażi 
tad-dejta tas-suq miġbura mill-BEREC, 
jekk din il-kondizzjoni tintlaħaqx u jekk 
ikun il-każ għandha tippubblika minnufih 
fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

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

dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi bl-
imnut ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.

Or. en

Emenda 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 233
Christel Schaldemose

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

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

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

Or. en

Emenda 234
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex klijent roaming jiġi notifikat dwar 
il-fatt li jkun suġġett għal tariffi tar-
roaming meta jagħmel jew jirċievi 
telefonata jew meta jibgħat messaġġ SMS, 
kull fornitur domestiku għandu, ħlief meta 
l-klijent ikun innotifika lill-fornitur 
domestiku tiegħu li ma jeħtieġx dan is-
servizz, jipprovdi lill-klijent, b’mod 
awtomatiku, permezz ta’ Servizz ta’ 
Messaġġi, mingħajr dewmien żejjed u 
mingħajr ħlas, meta jidħol fi Stat Membru 
ieħor li mhuwiex dak tan-network 
domestiku tiegħu, b’informazzjoni 

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

personalizzata bażika tal-prezzijiet dwar it-
tariffi roaming (inkluża l-VAT) li 
japplikaw għal dak il-klijent biex jagħmel 
u jirċievi telefonati u biex jibgħat messaġġi 
SMS fl-Istat Membru miżjur.

Or. en

Emenda 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex klijent roaming jiġi notifikat dwar 
il-fatt li jkun suġġett għal tariffi tar-
roaming meta jagħmel jew jirċievi 
telefonata jew meta jibgħat messaġġ SMS, 
kull fornitur domestiku għandu, ħlief meta 
l-klijent ikollu tal-anqas 18-il sena u jkun
innotifika lill-fornitur domestiku tiegħu li 
ma jeħtieġx dan is-servizz, jipprovdi lill-
klijent, b’mod awtomatiku, permezz ta’ 
Servizz ta’ Messaġġi, mingħajr dewmien 
żejjed u mingħajr ħlas, meta jidħol f'pajjiż
ieħor li mhuwiex dak tan-network 
domestiku tiegħu, b’informazzjoni 
personalizzata bażika tal-prezzijiet dwar it-
tariffi roaming (inkluża l-VAT u fil-
munita tal-kont f'pajjiżu) li japplikaw għal 
dak il-klijent biex jagħmel u jirċievi sejħiet 
u biex jibgħat messaġġi SMS fil-pajjiż
miżjur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti għandhom jibbenefikaw minn din in-notifika, kemm jekk ikunu fl-Unjoni Ewropea 
kif ukoll jekk le. Barra minn hekk, l-informazzjoni għandha tingħata fil-munita tal-kont 
domestiku u mhux fil-munita tal-pajjiż miżjur.
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Emenda 236
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex klijent roaming jiġi notifikat dwar 
il-fatt li jkun suġġett għal tariffi tar-
roaming meta jagħmel jew jirċievi 
telefonata jew meta jibgħat messaġġ SMS, 
kull fornitur domestiku għandu, ħlief meta 
l-klijent ikollu tal-anqas 18-il sena u jkun
innotifika lill-fornitur domestiku tiegħu li 
ma jeħtieġx dan is-servizz, jipprovdi lill-
klijent, b’mod awtomatiku, permezz ta’ 
Servizz ta’ Messaġġi, mingħajr dewmien 
żejjed u mingħajr ħlas, meta jidħol f'pajjiż
ieħor li mhuwiex dak tan-network 
domestiku tiegħu, b’informazzjoni 
personalizzata bażika tal-prezzijiet dwar it-
tariffi roaming (inkluża l-VAT) li 
japplikaw għal dak il-klijent biex jagħmel 
u jirċievi sejħiet u biex jibgħat messaġġi 
SMS fil-pajjiż miżjur.

Or. en

Emenda 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex klijent roaming jiġi notifikat dwar 
il-fatt li jkun suġġett għal tariffi tar-
roaming meta jagħmel jew jirċievi 
telefonata jew meta jibgħat messaġġ SMS, 
kull fornitur domestiku għandu, ħlief meta 
l-klijent ikun innotifika lill-fornitur 
domestiku tiegħu li ma jeħtieġx dan is-
servizz, jipprovdi lill-klijent, b’mod 
awtomatiku, permezz ta’ Servizz ta’ 

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

Messaġġi, mingħajr dewmien żejjed u 
mingħajr ħlas, meta jidħol f'pajjiż ieħor li 
mhuwiex dak tan-netwerk domestiku 
tiegħu, b’informazzjoni personalizzata 
bażika tal-prezzijiet dwar it-tariffi roaming 
(inkluża l-VAT) li japplikaw għal dak il-
klijent biex jagħmel u jirċievi telefonati u 
biex jibgħat messaġġi SMS fil-pajjiż 
miżjur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar it-trasparenza għandhom japplikaw ukoll barra l-Unjoni.

Emenda 238
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Din l-informazzjoni personalizzata bażika 
tal-prezzijiet għandha tintbagħat lill-klijent 
meta jkun roaming kemm barra l-Unjoni 
Ewropea kif ukoll fl-Unjoni Ewropea u 
għandha tinkludi t-tariffi massimi li jista' 
jkun suġġett għalihom il-klijent skont l-
iskema ta’ tariffa tiegħu għal:

Or. en

Emenda 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

tal-prezzijiet għandha tinkludi t-tariffi 
attwali (inkluża l-VAT u fil-munita tal-
kont domestiku tiegħu) li jista' jkun 
suġġett għalihom il-klijent skont l-iskema 
ta’ tariffa tiegħu għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal trasparenza akbar, il-konsumatur għandu jkun jaf direttament kemm se jkun iċċarġjat. 
Barra minn hekk, l-informazzjoni għandha tingħata fil-munita tal-kont domestiku u mhux fil-
munita tal-pajjiż miżjur.

Emenda 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 241
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) messaġġi SMS roaming regolati li 
jibgħat waqt li jkun fl-Istat Membru jew 
fil-pajjiż terz miżjur.
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Or. en

Emenda 242
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur għandu jibbenefika mill-informazzjoni rigward il-prezz iċċarġjat kemm jekk 
ikun fl-Unjoni Ewropea kif ukoll jekk ikun barra l-Unjoni Ewropea.

Emenda 244
Anna Hedh

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

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

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

Or. en

Emenda 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri dwar it-trasparenza għandhom japplikaw ukoll barra l-Unjoni.

Emenda 246
Christel Schaldemose

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 247
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull messaġġ, klijent għandu jkollu l-
opportunità li javża lill-fornitur domestiku, 
mingħajr ħlas u b'mod faċli, li ma jeħtieġx 
is-Servizz ta' Messaġġ awtomatiku. Klijent 
li jkun avża li huwa ma għandux bżonn is-
Servizz ta' Messaġġ awtomatiku għandu 
jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin u mingħajr 
ħlas li jitlob lill-fornitur domestiku sabiex 
jerġa' jipprovdi s-servizz.

Għal kull messaġġ, klijent li jkollu tal-
anqas 18-il sena għandu jkollu l-
opportunità li javża lill-fornitur domestiku, 
mingħajr ħlas u b'mod faċli, li ma jeħtieġx 
is-Servizz ta' Messaġġ awtomatiku. Klijent 
li jkun avża li huwa ma għandux bżonn is-
Servizz ta' Messaġġ awtomatiku għandu 
jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin u mingħajr 
ħlas li jitlob lill-fornitur domestiku sabiex 
jerġa' jipprovdi s-servizz.

Or. en

Emenda 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull messaġġ, klijent għandu jkollu l-
opportunità li javża lill-fornitur domestiku, 
mingħajr ħlas u b'mod faċli, li ma jeħtieġx 
is-Servizz ta' Messaġġ awtomatiku. Klijent 
li jkun avża li huwa ma għandux bżonn is-
Servizz ta' Messaġġ awtomatiku għandu 
jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin u mingħajr 
ħlas li jitlob lill-fornitur domestiku sabiex 
jerġa' jipprovdi s-servizz.

Għal kull messaġġ, klijent li jkollu tal-
anqas 18-il sena għandu jkollu l-
opportunità li javża lill-fornitur domestiku, 
mingħajr ħlas u b'mod faċli, li ma jeħtieġx 
is-Servizz ta' Messaġġ awtomatiku. Klijent 
li jkun avża li huwa ma għandux bżonn is-
Servizz ta' Messaġġ awtomatiku għandu 
jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin u mingħajr 
ħlas li jitlob lill-fornitur domestiku sabiex 
jerġa' jipprovdi s-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-minorenni b'mod partikolari jeħtieġ li jiġu protetti minn "kontijiet li jaħsdu".
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Emenda 249
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 250
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minbarra l-paragrafu 1, il-klijenti 
għandu jkollhom id-dritt li jitolbu u 
jirċievu, mingħajr ħlas, u irrispettivament 
minn fejn ikunu fl-Unjoni , aktar 

2. Minbarra l-paragrafu 1, il-klijenti 
għandu jkollhom id-dritt li jitolbu u 
jirċievu, mingħajr ħlas, u irrispettivament 
minn fejn ikunu, aktar informazzjoni 



AM\888019MT.doc PE478.641v01-00150/183 AM\

MT

informazzjoni personalizzata dettaljata 
dwar it-tariffi tar-roaming applikabbli fin-
netwerk miżjur għal telefonati bil-vuċi, 
SMS, MMS u servizzi oħrajn ta’ 
komunikazzjoni ta’ dejta, kif ukoll 
informazzjoni dwar il-miżuri ta' 
trasparenza applikabbli permezz ta' dan ir-
Regolament, permezz ta’ telefonata bil-
vuċi mobbli jew SMS. Talba bħal din 
għandha ssir mingħajr ħlas fuq numru 
assenjat għal dan il-għan mill-fornitur 
domestiku. L-obbligi li hemm 
provvediment għalihom fil-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal apparati tat-tip 
minn tagħmir għal tagħmir ieħor (machine 
to machine, M2M) li jużaw 
komunikazzjoni mobbli.

personalizzata dettaljata dwar it-tariffi tar-
roaming applikabbli fin-netwerk miżjur 
għal telefonati bil-vuċi, SMS, MMS u 
servizzi oħrajn ta’ komunikazzjoni ta’ 
dejta, kif ukoll informazzjoni dwar il-
miżuri ta' trasparenza applikabbli permezz 
ta' dan ir-Regolament, permezz ta’ 
telefonata bil-vuċi mobbli jew SMS. Talba 
bħal din għandha ssir mingħajr ħlas fuq 
numru assenjat għal dan il-għan mill-
fornitur domestiku. L-obbligi li hemm 
provvediment għalihom fil-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal apparati tat-tip 
minn tagħmir għal tagħmir ieħor (machine 
to machine, M2M) li jużaw 
komunikazzjoni mobbli.

Or. en

Emenda 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull fornitur domestiku għandu 
jipprovdi l-opportunità lill-klijenti 
roaming kollha tiegħu biex, 
intenzjonalment u mingħajr ħlas, jagħżlu 
faċilità li tipprovdi informazzjoni dwar il-
konsum akkumulat, espressa bħala volum 
jew fil-munita li biha jħallas il-klijent 
roaming, għal telefonati u SMSs roaming 
regolati u li tiggarantixxi li, mingħajr il-
kunsens espliċitu tal-klijent, in-nefqa 
akkumulata għal telefonati u SMSs 
roaming regolati fuq perjodu speċifikat 
ta’ użu ma taqbiżx limitu finanzjarju 
speċifikat.
Għal dan il-għan il-fornitur domestiku 
għandu jagħmel disponibbli limitu 
finanzjarju massimu jew aktar għal 



AM\888019MT.doc PE478.641v01-00151/183 AM\

MT

perjodi ta’ użu speċifikati, sakemm il-
klijent ikun informat minn qabel dwar l-
ammonti ta’ volum korrispondenti. 
Wieħed minn dawn il-limiti (il-limitu 
finanzjarju default) għandu jkun viċin 
iżda m’għandux jaqbeż EUR 50 ta’ tariffi 
pendenti għal kull perjodu ta’ ħlas ta’ kull 
xahar (eskluża l-VAT).
Alternattivament, il-fornitur domestiku 
jista’ jistabbilixxi limiti espressi f’volum 
sakemm il-klijent ikun informat minn 
qabel dwar l-ammonti finanzjarji 
korrispondenti. Wieħed minn dawn il-
limiti (il-limitu ta’ volum default) għandu 
jkollu ammont finanzjarju korrispondenti 
li ma jaqbiżx EUR 50 ta’ tariffi pendenti 
għal kull perjodu ta’ ħlas ta’ kull xahar 
(eskluża l-VAT). Barra minn hekk, il-
fornitur domestiku jista’ joffri lill-klijenti 
roaming tiegħu limiti oħra b’limiti 
massimi finanzjarji differenti fix-xahar, 
jiġifieri, ogħla jew iktar baxxi. Il-limitu 
awtomatiku (default) stabbilit fit-tieni u t-
tielet subparagrafi għandu jkun 
applikabbli għall-klijenti kollha li ma 
għażlux limitu ieħor.
Kull fornitur domestiku għandu wkoll 
jiżgura li tintbagħat notifika adattata lit-
telefown mobbli jew apparat ieħor tal-
klijent roaming, pereżempju permezz ta’ 
SMS, e-mail, jew pop-up fuq l-apparat, 
meta t-telefonati u s-servizzi roaming 
ikunu laħqu 80 % tal-limitu finanzjarju 
jew tal-volum miftiehem. Il-klijenti 
għandu jkollhom id-dritt li jitolbu lill-
operaturi tagħhom li ma jibqgħux 
jibagħtu notifiki bħal dawn u għandu 
jkollhom id-dritt fi kwalunkwe ħin u 
mingħajr ħlas li jitolbu lill-fornitur 
domestiku biex jerġa’ jforni dawk is-
servizzi.
Meta dan il-limitu finanzjarju jew ta’ 
volum ikun altrimenti nqabeż, għandu 
jintbagħat avviż lill-mobile jew apparat 
ieħor tal-klijent roaming. Dan l-avviż 
għandu jindika l-proċedura li għandha 
tkun segwita jekk il-klijent jixtieq li 
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jkompli l-forniment ta’ dawn is-servizzi u 
l-ispiża assoċjata ma’ kull unità 
addizzjonali li tkun se tiġi kkunsmata. 
Jekk il-klijent roaming ma jirrispondix kif 
mitlub mill-avviżi li jirċievi, il-fornitur 
domestiku għandu jwaqqaf 
immedjatament it-telefonati u l-SMSs 
regolati kollha li ma jkunux b'xejn lill-
klijent roaming u ma jżommx aktar flus 
tagħhom, sakemm u sa meta l-klijent 
roaming ma jitlobx li l-forniment ta’ 
dawn is-servizzi jitkompla jew jiġġedded. 
Kull meta klijent roaming jitlob li jagħżel 
jew ineħħi faċilità ta’ “limitu finanzjarju 
jew ta’ volum”, il-bidla trid issir fi żmien 
ġurnata ta’ xogħol waħda minn meta 
tasal it-talba, mingħajr ħlas, u ma 
għandhiex tinvolvi kondizzjonijiet jew 
restrizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma 
elementi oħra tal-abbonament.
Din ir-regola għandha tapplika għar-
roaming tal-klijenti kemm fl-Unjoni 
Ewropea kif ukoll barra l-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull fornitur domestiku għandu 
jipprovdi l-opportunità lill-klijenti kollha 
tiegħu biex, intenzjonalment u mingħajr 
ħlas, jagħżlu faċilità li tipprovdi 
informazzjoni dwar il-konsum akkumulat 
fil-munita li biha jħallas il-klijent għal 
servizzi roaming regolati ta' vuċi u ta' 
SMS f'pajjiżi li mhumiex membri u li 
tiggarantixxi li, mingħajr il-kunsens 
espliċitu tal-klijent, in-nefqa akkumulata 
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għal servizzi ta' roaming fuq perjodu 
speċifikat ta’ użu ma taqbiżx limitu 
finanzjarju speċifikat.
Għal dan il-għan il-fornitur domestiku 
għandu jagħmel disponibbli limitu 
finanzjarju massimu jew aktar għal 
perjodi ta’ użu speċifikati, sakemm il-
klijent ikun informat minn qabel dwar il-
limiti korrispondenti. Wieħed minn dawn 
il-limiti (il-limitu finanzjarju default) 
għandu jkun viċin iżda m’għandux jaqbeż 
EUR 50 ta’ tariffi pendenti għal kull 
perjodu ta’ ħlas ta’ kull xahar (eskluża l-
VAT). Barra minn hekk, il-fornitur 
domestiku jista’ joffri lill-klijenti tiegħu 
limiti oħra b’limiti massimi finanzjarji 
differenti fix-xahar, jiġifieri, ogħla jew 
iktar baxxi.
Il-limitu awtomatiku (default) fit-tieni u t-
tielet subparagrafi għandu jkun 
applikabbli għall-klijenti kollha li ma 
għażlux limitu ieħor. Għal klijenti li 
jkollhom inqas minn 18-il sena, il-limitu 
għandu jkun viċin, iżda ma għandux 
jaqbeż, l-EUR 20 ta’ tariffi pendenti għal 
kull perjodu ta’ fatturar ta’ kull xahar 
(eskluża l-VAT).
Kull fornitur domestiku għandu wkoll 
jiżgura li l-avviż adattat jintbagħat lit-
telefown mobbli jew apparat ieħor tal-
klijent roaming, pereżempju permezz ta' 
SMS, meta s-servizzi roaming ta' dejta 
jkunu laħqu 80% tal-limitu finanzjarju 
jew tal-volum miftiehem. Il-klijenti li 
jkollhom tal-anqas 18-il sena għandu 
jkollhom id-dritt li jitolbu lill-operaturi 
tagħhom li ma jibqgħux jibagħtu avviżi 
bħal dawn u għandu jkollhom id-dritt fi 
kwalunkwe ħin u mingħajr ħlas li jitolbu 
lill-fornitur domestiku biex jerġa’ jforni s-
servizz.
Meta dan il-limitu finanzjarju jkun 
altrimenti nqabeż, għandu jintbagħat 
avviż lill-mowbajl jew apparat ieħor tal-
klijent roaming. Dan l-avviż għandu 
jindika l-proċedura li għandha tkun 
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segwita jekk il-klijent jixtieq li jkompli l-
forniment ta’ dawn is-servizzi u l-ispiża 
assoċjata ma’ kull unità addizzjonali li 
tkun se tiġi kkunsmata. Jekk il-klijent 
roaming ma jirrispondix kif mitlub min-
notifika li rċieva, il-fornitur domestiku 
għandu jwaqqaf immedjatament is-
servizzi ta' SMS u vuċi roaming u ma 
jiċċarġjax aktar tagħhom, sakemm u sa 
meta l-klijent roaming ma jitlobx li l-
forniment ta’ dawn is-servizzi jitkompla 
jew jiġġedded.
Kull meta konsumatur jitlob li jagħżel jew 
ineħħi l-faċilità tal-‘limitu finanzjarju’, il-
bidla għandha ssir fi żmien ġurnata tax-
xogħol minn meta tasal it-talba, mingħajr 
ħlas, u m’għandhiex tinvolvi 
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet li huma 
ta’ elementi oħra tas-sottoskrizzjoni.

Or. en

Emenda 253
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 254
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 255
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fornituri domestiċi għandhom jiżguraw li 
l-klijenti roaming tagħhom, kemm qabel u 
kemm wara l-konklużjoni ta’ kuntratt, 
ikunu infurmati adegwatament bit-tariffi li 
japplikaw għall-użu tagħhom ta’ servizzi 
ta' roaming ta' dejta regolati, b’mod li 

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

Ewropea kif ukoll barra l-Unjoni 
Ewropea, b’mod li jiffaċilitaw lill-klijenti 
biex jifhmu l-konsegwenzi finanzjarji ta’ 
dan l-użu u jippermettihom jimmonitorjaw 
u jikkontrollaw in-nefqa tagħhom fuq 
servizzi ta' roaming ta' dejta skont il-
paragrafi 2 u 3. Il-mekkaniżmi ta' 
salvagwardja msemmija fil-paragrafu 3 ma 
għandhomx japplikaw għall-klijenti li 
jħallsu minn qabel li jużaw servizzi 
mħallsa minn qabel mingħajr 
mekkaniżmu ta' topping-up awtomatiku.

Or. en

Emenda 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fornituri domestiċi għandhom jiżguraw li 
l-klijenti roaming tagħhom, kemm qabel u 
kemm wara l-konklużjoni ta’ kuntratt, 
ikunu infurmati adegwatament bit-tariffi li 
japplikaw għall-użu tagħhom ta’ servizzi 
ta' roaming ta' dejta regolati, b’mod li 
jiffaċilitaw lill-klijenti biex jifhmu l-
konsegwenzi finanzjarji ta’ dan l-użu u 
jippermettihom jimmonitorjaw u 
jikkontrollaw in-nefqa tagħhom fuq 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati skont 
il-paragrafi 2 u 3. Il-mekkaniżmi ta' 
salvagwardja msemmija fil-paragrafu 3 ma 
għandhomx japplikaw għal servizzi magna 
għal magna (M2M) u lanqas għall-klijenti 
li jħallsu minn qabel, ħlief f'każijiet fejn 
ikunu għażlu mekkaniżmu ta' topping-up 
awtomatiku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-servizzi M2M għandhom ikunu esklużi billi m'hemm l-ebda interazzjoni umana u messaġġ 
ta' notifika ta' interruzzjoni ma jagħmel ebda sens. Barra minn hekk, dawn is-servizzi 
normalment iseħħu f'kuntest kummerċjali. Il-klijenti li jħallsu minn qabel għandhom jiġu 
esklużi wkoll minn miżuri dwar "kont li jaħsdek" billi l-kreditu mħallas minn qabel 
normalment ikun limitat għal ammonti żgħar. Madankollu, f'każijiet fejn il-klijenti jużaw 
sistemi awtomatiċi ta' topping-up, "kont li jaħsdek" huwa probabbli ferm u għalhekk għandu 
jkun evitat.

Emenda 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 258
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fornituri domestiċi għandhom jiżguraw li 
l-klijenti roaming tagħhom, kemm qabel u 
kemm wara l-konklużjoni ta’ kuntratt, 
ikunu infurmati adegwatament bit-tariffi li 
japplikaw għall-użu tagħhom ta’ servizzi 
ta' roaming ta' dejta regolati, b’mod li 
jiffaċilitaw lill-klijenti biex jifhmu l-
konsegwenzi finanzjarji ta’ dan l-użu u 
jippermettihom jimmonitorjaw u 
jikkontrollaw in-nefqa tagħhom fuq 

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

servizzi ta' roaming ta' dejta regolati skont 
il-paragrafi 2 u 3. Il-mekkaniżmi ta' 
salvagwardja msemmija fil-paragrafu 3 ma 
għandhomx japplikaw għall-klijenti li 
jħallsu minn qabel, ħlief meta jkunu 
kkonkludew ftehim ta' ħlas minn qabel 
b'żieda awtomatika tal-kreditu.

Or. en

Emenda 260
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-fornituri domestiċi għandhom jinfurmaw 
lill-klijenti tagħhom, qabel il-konklużjoni 
ta’ kuntratt u fuq bażi regolari wara, dwar 
ir-riskju ta’ konnessjoni u tniżżil b’data 
roaming awtomatiku u bla kontroll. Barra 
minn hekk, il-fornituri domestiċi 
għandhom jispjegaw lill-klijenti tagħhom 
b’mod ċar u li jinftiehem faċilment, kif 
dawn il-konnessjonijiet ta’ data roaming 
awtomatiċi jintfew sabiex jiġi evitat il-
konsum bla kontroll ta’ servizzi ta’ data 
roaming. Kull fornitur ta' roaming ta' 
dejta għandu jippermetti lill-kljient 
roaming jitlob li s-servizz ta' roaming ta' 
dejta jintefa.

Or. en

Emenda 262
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 264
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

lill-fornitur domestiku tiegħu li ma 
għandux bżonn din l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 265
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Messaġġ awtomatiku mill-fornitur 
domestiku li jinforma lil klijent roaming li 
huwa qiegħed roaming u li jipprovdi 
informazzjoni tariffarja bażika 
personalizzata dwar it-tariffi applikabbli 
għall-forniment ta' servizzi ta' roaming ta' 
dejta regolati lil dak il-klijent roaming fil-
pajjiż ikkonċernat, ħlief fejn il-klijent li 
jkollu tal-anqas 18-il sena jkun avża lill-
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tiegħu li ma għandux bżonn din l-
informazzjoni.

fornitur domestiku tiegħu li ma għandux 
bżonn din l-informazzjoni. Billi l-kont 
jiċċarġja lill-klijent għal kull Megabyte, 
il-messaġġ awtomatiku għandu jagħti 
wkoll eżempju ċar dwar x'isarraf 
Megabyte ta' dejta.

Or. en

Emenda 267
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Messaġġ awtomatiku mill-fornitur 
domestiku li jinforma lil klijent roaming li 
huwa qiegħed roaming u li jipprovdi 
informazzjoni tariffarja bażika 
personalizzata dwar it-tariffi applikabbli 
għall-forniment ta' servizzi ta' roaming ta' 
dejta lil dak il-klijent roaming fl-Istat 
Membru kkonċernat, ħlief fejn il-klijent li 
jkollu tal-anqas 18-il sena jkun avża lill-
fornitur domestiku tiegħu li ma għandux 
bżonn din l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Messaġġ awtomatiku mill-fornitur 
domestiku li jinforma lil klijent roaming li 
huwa qiegħed roaming u li jipprovdi 
informazzjoni tariffarja bażika 
personalizzata dwar it-tariffi applikabbli 

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

għall-forniment ta' servizzi ta' roaming ta' 
dejta lil dak il-klijent roaming fil-pajjiż 
ikkonċernat, ħlief fejn il-klijent ikun avża 
lill-fornitur domestiku tiegħu li ma 
għandux bżonn din l-informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri dwar it-trasparenza għandhom japplikaw ukoll għal servizzi roaming barra l-
Unjoni.

Emenda 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawk il-miżuri għandhom jiġu estiżi wkoll barra l-Unjoni Ewropea.
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Emenda 270
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 271
Christian Engström, Emilie Turunen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

ta’ dejta, b’mod adattat u adegwat biex 
jiffaċilita li jiġi riċevut u jinftiehem malajr.
L-informazzjoni personalizzata dwar il-
prezzijiet għandha tintbagħat lill-klijent 
meta jkun roaming kemm barra l-Unjoni 
kif ukoll fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 272
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni tariffarja personalizzata bħal 
din għandha tintbagħat lit-telefown mobbli 

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri dwar it-trasparenza għandhom japplikaw ukoll għal servizzi roaming barra l-
Unjoni.

Emenda 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 275
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 276
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri dwar it-trasparenza u l-ħarsien tal-konsumatur għandhom japplikaw ukoll barra l-
Unjoni. Madankollu, għad hemm pajjiżi fejn, għal raġunijiet tekniċi, il-fornituri domestiċi ma 
jkunux jistgħu jirrintraċċaw l-użu tal-klijenti tagħhom abbażi ta' ħin reali u jirċievu biss 
informazzjoni dwar l-użu fi tmiem xahar.
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Emenda 278
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan il-għan il-fornitur domestiku 
għandhom jagħmel disponibbli limitu 
finanzjarju massimu jew aktar għal perjodi 
ta’ użu speċifikati, sakemm il-klijent ikun
informat minn qabel dwar l-ammonti ta’ 
volum korrispondenti. Wieħed minn dawn 
il-limiti (il-limitu finanzjarju awtomatiku 
(default)) għandu jkun viċin iżda ma 
għandux jaqbeż EUR 50 ta’ tariffi pendenti 
għal kull perjodu ta’ fatturar ta’ kull xahar 
(eskluża l-VAT).

Għal dan il-għan il-fornitur domestiku 
għandhom jagħmel disponibbli limitu 
finanzjarju massimu jew aktar għal perjodi 
ta’ użu speċifikati, sakemm il-klijent li 
jkollu tal-anqas 18-il sena jkun informat 
minn qabel dwar l-ammonti ta’ volum 
korrispondenti. Wieħed minn dawn il-limiti 
(il-limitu finanzjarju awtomatiku (default)) 
għandu jkun viċin iżda ma għandux jaqbeż 
EUR 50 ta’ tariffi pendenti għal kull 
perjodu ta’ fatturar ta’ kull xahar (eskluża 
l-VAT).

Or. en

Emenda 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan il-għan il-fornitur domestiku 
għandhom jagħmel disponibbli limitu 
finanzjarju massimu jew aktar għal perjodi 
ta’ użu speċifikati, sakemm il-klijent ikun
informat minn qabel dwar l-ammonti ta’ 
volum korrispondenti. Wieħed minn dawn 
il-limiti (il-limitu finanzjarju awtomatiku 
(default)) għandu jkun viċin iżda ma 
għandux jaqbeż EUR 50 ta’ tariffi pendenti 
għal kull perjodu ta’ fatturar ta’ kull xahar 
(eskluża l-VAT).

Għal dan il-għan il-fornitur domestiku 
għandhom jagħmel disponibbli limitu 
finanzjarju massimu jew aktar għal perjodi 
ta’ użu speċifikati, sakemm il-klijent li 
jkollu tal-anqas 18-il sena jkun informat 
minn qabel dwar l-ammonti ta’ volum 
korrispondenti. Wieħed minn dawn il-limiti 
(il-limitu finanzjarju awtomatiku (default)) 
għandu jkun viċin iżda ma għandux jaqbeż 
EUR 50 ta’ tariffi pendenti għal kull 
perjodu ta’ fatturar ta’ kull xahar (eskluża 
l-VAT). Għal klijenti li jkollhom inqas 
minn 18-il sena, il-limitu għandu jkun 
viċin, iżda ma għandux jaqbeż, l-EUR 20 
ta’ tariffi pendenti għal kull perjodu ta’ 
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fatturar ta’ kull xahar (eskluża l-VAT).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-minorenni b'mod partikolari jeħtieġ li jiġu protetti minn "kont li jaħsdek".

Emenda 280
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Alternattivament, il-fornitur domestiku 
jista’ jistabbilixxi limiti espressi f’volum, 
sakemm il-klijent ikun informat minn 
qabel dwar l-ammonti finanzjarji 
korrispondenti. Wieħed minn dawn il-limiti 
(il-limitu finanzjarju awtomatiku (default)) 
għandu jkun viċin iżda ma għandux jaqbeż 
EUR 50 ta’ tariffi pendenti għal kull 
perjodu ta’ fatturar ta’ kull xahar (eskluża 
l-VAT).

Alternattivament, il-fornitur domestiku 
jista' jistabbilixxi limiti espressi f'volum, 
sakemm il-klijent li jkollu tal-anqas 18-il 
sena jkun informat minn qabel dwar l-
ammonti finanzjarji korrispondenti. 
Wieħed minn dawn il-limiti (il-limitu 
finanzjarju awtomatiku (default)) għandu 
jkun viċin iżda ma għandux jaqbeż EUR 50 
ta’ tariffi pendenti għal kull perjodu ta’ 
fatturar ta’ kull xahar (eskluża l-VAT).

Or. en

Emenda 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Alternattivament, il-fornitur domestiku 
jista’ jistabbilixxi limiti espressi f’volum, 
sakemm il-klijent ikun informat minn 
qabel dwar l-ammonti finanzjarji 
korrispondenti. Wieħed minn dawn il-limiti 
(il-limitu finanzjarju awtomatiku (default)) 
għandu jkun viċin iżda ma għandux jaqbeż 

Alternattivament, il-fornitur domestiku 
jista' jistabbilixxi limiti espressi f'volum, 
sakemm il-klijent li jkollu tal-anqas 18-il 
sena jkun informat minn qabel dwar l-
ammonti finanzjarji korrispondenti. 
Wieħed minn dawn il-limiti (il-limitu 
finanzjarju awtomatiku (default)) għandu 
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EUR 50 ta’ tariffi pendenti għal kull 
perjodu ta’ fatturar ta’ kull xahar (eskluża 
l-VAT).

jkun viċin iżda ma għandux jaqbeż EUR 50 
ta’ tariffi pendenti għal kull perjodu ta’ 
fatturar ta’ kull xahar (eskluża l-VAT).
Għal klijenti li jkollhom inqas minn 18-il 
sena, il-limitu għandu jkun viċin, iżda ma 
għandux jaqbeż, l-EUR 20 ta’ tariffi 
pendenti għal kull perjodu ta’ fatturar ta’ 
kull xahar (eskluża l-VAT).

Or. en

Emenda 282
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 283
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kull fornitur domestiku għandu wkoll 
jiżgura li tintbagħat notifika adattata lit-
telefown mobbli jew apparat ieħor tal-
klijent roaming, pereżempju permezz ta’ 
SMS, e-Mail, jew pop-up fuq il-kompjuter, 
meta s-servizzi ta' roaming ta’ dejta jkunu 
laħqu 80 % tal-limitu finanzjarju jew tal-
volum miftiehem. Il-klijenti li jkollhom 
tal-anqas 18-il sena għandu jkollhom id-
dritt li jitolbu lill-operaturi tagħhom li ma 
jibqgħux jibagħtu avviżi ta' dan it-tip u 
għandu jkollhom id-dritt fi kwalunkwe ħin 
u mingħajr ħlas li jitolbu lill-fornitur 
domestiku biex jerġa’ jforni s-servizz.

Or. en

Emenda 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kull fornitur domestiku għandu wkoll 
jiżgura li tintbagħat notifika adattata lit-
telefown mobbli jew apparat ieħor tal-
klijent roaming, pereżempju permezz ta’ 
SMS, e-Mail, jew pop-up fuq il-kompjuter, 
meta s-servizzi ta' roaming ta’ dejta jkunu 
laħqu 50 % u 80 % tal-limitu finanzjarju 
jew tal-volum miftiehem. Il-klijenti li 
jkollhom tal-anqas 18-il sena għandu 
jkollhom id-dritt li jitolbu lill-operaturi 
tagħhom li ma jibqgħux jibagħtu avviżi ta' 
dan it-tip u għandu jkollhom id-dritt fi 
kwalunkwe ħin u mingħajr ħlas li jitolbu 
lill-fornitur domestiku biex jerġa’ jforni s-
servizz.

Or. en
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Emenda 285
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kull fornitur domestiku għandu wkoll 
jiżgura li tintbagħat notifika adattata lit-
telefown mobbli jew apparat ieħor tal-
klijent roaming, pereżempju permezz ta’ 
SMS, e-Mail, jew pop-up fuq il-kompjuter, 
meta s-servizzi ta' roaming ta’ dejta jkunu 
laħqu 50 % kif ukoll 80 % tal-limitu 
finanzjarju jew tal-volum miftiehem. Il-
klijenti għandu jkollhom id-dritt li jitolbu 
lill-operaturi tagħhom li ma jibqgħux 
jibagħtu avviżi ta’ dan it-tip u għandu 
jkollhom id-dritt fi kwalunkwe ħin u 
mingħajr ħlas li jitolbu lill-fornitur 
domestiku biex jerġa’ jforni s-servizz.

Or. en

Emenda 286
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

u mingħajr ħlas li jitolbu lill-fornitur 
domestiku biex jerġa’ jforni s-servizz.

Or. fr

Emenda 287
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 288
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull meta klijent roaming jitlob li jagħżel 
jew ineħħi faċilità ta’ “limitu finanzjarju 

Kull meta klijent roaming jitlob li jagħżel 
jew ineħħi faċilità ta’ “limitu finanzjarju 
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jew ta’ volum”, il-bidla trid issir fi żmien 
ġurnata ta’ xogħol waħda minn meta tasal 
it-talba, mingħajr ħlas, u ma għandhiex 
tinvolvi kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet 
li għandhom x’jaqsmu ma elementi oħra 
tal-abbonament.

jew ta’ volum”, il-bidla trid issir fi żmien 
ġurnata ta’ xogħol waħda minn meta tasal 
it-talba, mingħajr ħlas, u ma għandhiex 
tinvolvi kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet 
li għandhom x’jaqsmu ma elementi oħra 
tal-abbonament.

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

Or. en

Emenda 289
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-paragrafu 3 għandu japplika għall-
klijenti roaming kemm barra mit-
territorju kif ukoll fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Paragun bejn il-prezzijiet

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
ta’ dan ir-Regolament u jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penali pprovduti 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. Dawk il-penali għandhom 
jinkludu obbligu għall-fornituri li 
jipprovdu kumpens lill-klijenti meta 
jdewmu jew jostakolaw bidla ta' klijent 
għal fornitur ieħor ta' servizzi roaming.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni  
mhux aktar tard mit-30 ta’ Marzu 2012  u 
għandhom mingħajr dewmien 
jinnotifikawha b’kull emenda sussegwenti 
li taffetwahom.

Or. en
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Emenda 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif 
jiffunzjona dan ir-Regolament u, wara 
konsultazzjoni pubblika, għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar mit-30 ta’ Ġunju 
2015 . Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b’mod partikolari jekk l-għanijiet ta’ dan 
ir-Regolament intlaħqux. Waqt li tagħmel 
dan, il-Kummissjoni għandha tirrivedi, 
inter alia:

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ aktar żmien biex jiġi vvalutat jekk is-soluzzjoni strutturali hijiex se taħdem fil-
prattika u hijiex se tiżgura l-kompetizzjoni fis-suq.

Emenda 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif 
jiffunzjona dan ir-Regolament u, wara 
konsultazzjoni pubblika, għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar mit-30 ta’ Ġunju 
2015 . Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b’mod partikolari jekk l-għanijiet ta’ dan 
ir-Regolament intlaħqux. Waqt li tagħmel 
dan, il-Kummissjoni għandha tirrivedi, 
inter alia:

1. Sabiex isiru l-bidliet meħtieġa għal suq 
uniku tal-komunikazzjoni tat-telefonija 
mobbli, kif previst fl-Artikolu 4a, il-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-
BEREC u ma' partijiet interessati 
rilevanti oħra, għandha tippreżenta 
proposta leġiżlattiva ġdida lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sal-
1 ta' Jannar 2013, li għandha tinkludi 
wkoll proposta biex jiġu aġġornati l-limiti 
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massimi bl-ingrossa għall-perjodu bejn l-
1 ta' Lulju 2016 u t-30 ta' Ġunju 2020 
filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi fit-tariffi bl-
imnut għall-għoti ta' servizzi ta' 
komunikazzjoni ta' vuċi, SMS u dejta. Dik 
il-proposta għandha tinkludi wkoll 
proposta biex jinħolqu liċenzji u operaturi 
Ewropej li jkopru l-Unjoni kollha.

Or. en

Emenda 294
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif 
jiffunzjona dan ir-Regolament u, wara 
konsultazzjoni pubblika, għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar mit-30 ta’ Ġunju 
2015 . Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b’mod partikolari jekk l-għanijiet ta’ dan 
ir-Regolament intlaħqux. Waqt li tagħmel 
dan, il-Kummissjoni għandha tirrivedi, 
inter alia:

1. Sabiex isiru l-bidliet meħtieġa għal suq 
uniku tal-komunikazzjoni tat-telefonija 
mobbli, kif previst fl-Artikolu 4a, il-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-
BEREC u ma' partijiet interessati 
rilevanti oħra, għandha 
tippreżentaproposta leġiżlattiva ġdida lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-
1 ta' Jannar 2013, li għandha tinkludi 
wkoll proposta biex jiġu aġġornati l-limiti 
massimi bl-ingrossa għall-perjodu bejn l-
1 ta' Lulju 2016 u t-30 ta' Ġunju 2020 
filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi fit-tariffi bl-
imnut għall-għoti ta' servizzi ta' 
komunikazzjoni ta' vuċi, SMS u dejta.

Or. en

Emenda 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif 
jiffunzjona dan ir-Regolament u, wara 
konsultazzjoni pubblika, għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar mit-30 ta’ Ġunju 
2015 . Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b’mod partikolari jekk l-għanijiet ta’ dan 
ir-Regolament intlaħqux. Waqt li tagħmel 
dan, il-Kummissjoni għandha tirrivedi, 
inter alia:

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-iżviluppi fit-tariffi bl-ingrossa u bl-
imnut għall-forniment lil klijenti roaming 
ta’ servizzi tal-vuċi, ta' SMS u tad-data, u 
l-iżvilupp korrispondenti fis-servizz ta' 
komunikazzjonijiet mobbli fil-livell 
domestiku fl-Istati Membri għall-klijenti li 
jħallsu minn qabel ('pre-paid') u li jħallsu 
wara ('post-paid') separatament; u fil-
kwalità u l-ħeffa ta' dawn is-servizzi;

imħassar

Or. en

Emenda 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– id-disponibbiltà u l-kwalità tas-servizzi 
inklużi dawk li huma alternattiva għar-
roaming (vuċi, SMS u data), b’mod 
partikulari meta wieħed iqis l-iżviluppi 
teknoloġiċi;

imħassar

Or. en

Emenda 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-livell sa fejn il-konsumatur ikun 
ibbenfika permezz tat-tnaqqis ta' vera fil-
prezz għas-servizzi tar-roaming jew f'modi 
oħrajn mit-tnaqqis fl-ispejjeż tal-
forniment tas-servizzi roaming u l-varjetà 
ta' tariffi u prodotti li huma disponibbli 
lill-konsumaturi b'tendenzi ta' telefonati 
differenti;

imħassar

Or. en

Emenda 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-grad ta' kompetizzjoni kemm fis-suq 
bl-imnut u kemm f'dak bl-ingrossa, b'mod 
partikulari, is-sitwazzjoni kompetittiva ta' 
operaturi iżgħar, indipendenti jew li 

imħassar
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għadhom kemm bdew, inklużi l-effetti fuq 
il-kompetizzjoni ta' ftehimiet kummerċjali 
u l-grad ta' interkonnessjoni bejn 
operaturi;

Or. en

Emenda 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kemm is-soluzzjonijiet strutturali 
previsti fl-Artikoli 3 u 4 pproduċew 
riżultati fl-iżvilupp tal-kompetizzjoni fis-
suq tar-roaming.

imħassar

Or. en

Emenda 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk ir-rapport juri li l-miżuri 
strutturali pprovduti b'dan ir-Regolament 
mhumiex suffiċjenti biex jippromwovu l-
kompetizzjoni fis-suq roaming għall-
benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej, il-
Kummissjoni tista' tagħmel proposti 
xierqa lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill biex is-sitwazzjoni tiġi indirizzata. 
Il-Kummissjoni għandha teżamina, b'mod 
partikolari, jekk huwiex meħtieġ li jiġu 
emendati l-miżuri strutturali jew li jiġi 
estiż id-dewmien ta' kwalunkwe tariffa 
massima bl-imnut kif previst fl-Artikoli 7, 
9 u 12.

imħassar
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Or. en

Emenda 302
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk ir-rapport juri li l-miżuri 
strutturali pprovduti b'dan ir-Regolament 
mhumiex suffiċjenti biex jippromwovu l-
kompetizzjoni fis-suq roaming għall-
benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej, il-
Kummissjoni tista' tagħmel proposti xierqa 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex 
is-sitwazzjoni tiġi indirizzata. Il-
Kummissjoni għandha teżamina, b'mod 
partikolari, jekk huwiex meħtieġ li jiġu 
emendati l-miżuri strutturali jew li jiġi 
estiż id-dewmien ta' kwalunkwe tariffa 
massima bl-imnut kif previst fl-Artikoli 7, 
9 u 12.

2. Ir-rapport irid juri sa liema punt 
intlaħaq l-għan ta' rata unika għas-
servizzi domestiċi u roaming iddikjarati fl-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa, sa liema 
punt dan irriżulta fi prodotti ġodda 
(innovazzjoni) u x'impatt kellha l-
kompetizzjoni fuq is-suq tal-
komunikazzjonijiet li qed jikber u jinbidel 
għall-konsumaturi Ewropej. Il-
Kummissjoni tista' tagħmel proposti xierqa 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex 
jiġu indirizzati l-problemi li ġew 
identifikati.

Or. nl

Emenda 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en


