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Emenda 7
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 
Ewropew:  investiment fi tkabbir 
ekonomiku mmexxi diġitalment  
tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 
ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 
jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 
privati biex jinvestu f’netwerks aktar 
veloċi. Għalhekk, l-appoġġ pubbliku huwa 
neċessarju għal dan il-qasam, iżda ma 
għandux jgħawweġ il-kompetizzjoni bla 
bżonn.

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-Broadband 
Ewropew:  investiment fi tkabbir 
ekonomiku mmexxi diġitalment  
tikkonkludi li r-rwol kritiku tal-internet 
ifisser li l-benefiċċji għas-soċjetà sħiħa 
jidhru li huma ferm akbar mill-inċentivi 
privati biex jinvestu f’netwerks aktar 
veloċi. Għalhekk, l-appoġġ pubbliku huwa 
neċessarju għal dan il-qasam, 
partikolarment fiż-żoni rurali, iżda ma 
għandux jgħawweġ il-kompetizzjoni bla 
bżonn.

Or. de

Emenda 8
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) In-newtralità tan-netwerks hija ta’ 
importanza essenzjali għal internet 
miftuħ.

Or. de
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Emenda 9
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Għal dak li għandu x’jaqsam mal-
parteċipazzjoni tas-sħubiji pubbliċi-privati 
għall-għoti ta’ sevrizzi tal-broadband 
veloċi, partikolarment fiż-żoni rurali, 
huma rakkomandabbli s-sħubiji pubbliċi-
privati, iffinanzjati minn fondi Ewropej, 
bejn korporazzjonijiet reġjonali u lokali u 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju tas-servizzi 
tal-ICT, fil-qasam tas-servizzi pubbliċi tal-
ICT, peress li dawn jistgħu jiffurmaw bażi 
sostenibbli għall-iżvilupp lokali tal-
kompetenzi u tal-għarfien fl-UE kollha.

Or. de

Emenda 10
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ma’ veloċitajiet ogħla tal-broadband 
hemm assoċjati benefiċċji ekonomiċi u 
soċjali sostanzjali, li ma jistgħux jiġu 
maqbuda (captured) u l-anqas ma jistgħu 
jiġu mibdula fi flus mill-investituri. Il-
broadband veloċi u ultraveloċi huwa ċ-
ċavetta li tippermetti l-infrastruttura għall-
iżvilupp u l-użu ta’ servizzi diġitali, li 
jiddependu fuq id-disponibbiltà, il-veloċità, 
l-affidabilità u r-reżiljenza tan-netwerks 
fiżiċi. L-introduzzjoni u l-adozzjoni ta’ 
netwerks aktar veloċi twitti t-triq għal 
servizzi innovattivi li jisfruttaw il-
veloċitajiet akbar. Hija meħtieġa azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu 

(10) Ma’ veloċitajiet ogħla tal-broadband 
hemm assoċjati benefiċċji ekonomiċi u 
soċjali sostanzjali, li ma jistgħux jiġu 
maqbuda (captured) u l-anqas ma jistgħu 
jiġu mibdula fi flus mill-investituri. Il-
broadband veloċi u ultraveloċi huwa ċ-
ċavetta li tippermetti l-infrastruttura għall-
iżvilupp u l-użu ta’ servizzi diġitali, li 
jiddependu fuq id-disponibbiltà, il-veloċità, 
l-affidabilità u r-reżiljenza tan-netwerks 
fiżiċi. L-introduzzjoni u l-adozzjoni ta’ 
netwerks aktar veloċi fit-territorju kollu 
twitti t-triq għal servizzi innovattivi li 
jisfruttaw il-veloċitajiet akbar. Hija 
meħtieġa azzjoni fil-livell tal-Unjoni 
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massimizzati s-sinerġiji u l-interazzjonijiet 
bejn dawn iż-żewġ komponenti tan-
netwerks tat-telekomunikazzjonijiet 
diġitali.

sabiex jiġu massimizzati s-sinerġiji u l-
interazzjonijiet bejn dawn iż-żewġ 
komponenti tan-netwerks tat-
telekomunikazzjonijiet diġitali.

Or. de

Emenda 11
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) B’mod partikolari l-użu ta’ broadband 
ultraveloċi se jkun ta’ benefiċċju għall-
impriżi żgħar u medji (SMEs) li spiss ma 
jkunux jistgħu jibbenefikaw mis-servizzi 
bbażati fuq il-web bħall-‘cloud computing’ 
minħabba l-konnettività inadegwata u l-
veloċità eżistenti tal-konnessjonijiet tal-
broadband. Dan se jgħin il-potenzjal għal 
żidiet sostanzjali fil-produttività għall-
SMEs.

(11) Is-servizzi tal-internet innovattivi, l-
applikazzjonijiet moderni ta’ 
kommunikazzjoni u softwer u tagħmir 
mobbli ikkonnettjat mal-internet jeħtieġu 
rati ta’ trasferiment dejjem ogħla. B’mod 
partikolari l-użu ta’ broadband ultraveloċi 
se jkun ta’ benefiċċju għall-impriżi żgħar u 
medji (SMEs) u l-ekonomija tal-kultura u 
l-kreattività li spiss ma jkunux jistgħu 
jibbenefikaw mis-servizzi bbażati fuq il-
web bħall-‘cloud computing’ minħabba l-
konnettività inadegwata u l-veloċità 
eżistenti tal-konnessjonijiet tal-broadband. 
Dan se jgħin il-potenzjal għal żidiet 
sostanzjali fil-produttività għall-SMEs kif 
ukoll għall-industrija tal-kultura u l-
kreattività. Għalhekk, l-għan għandu 
jkun li anki fiż-żoni rurali jinħolqu 
konnessjonijiet b’rati ta’ trażmissijoni 
għoljin. 

Or. de

Emenda 12
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-iżvilupp ta’ netwerks ta’ aċċess li 
jippermettu l-konnessjoni ta’ diversi 
klijenti individwali huwa ta’ importanza 
essenzjali. 

Or. de

Emenda 13
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Iż-żieda u l-preservazzjoni tal-aċċess 
għall-kontenut u d-dejta kulturali għonja u 
varji tal-Ewropa miżmuma mill-korpi tas-
settur pubbliku, u l-ftuħ tagħhom għall-użu 
mill-ġdid b’rispett sħiħ lejn id-dritt tal-
awtur u d-drittijiet relatati, se jrawmu l-
kreattività u jistimulaw l-innovazzjoni u l-
intraprenditorija. L-aċċess mingħajr intoppi 
għall-użu mill-ġdid ta’ riżorsi multilingwi 
se jgħin jegħleb l-ostakli tal-lingwa, li 
jxekklu s-suq intern għas-servizzi online u 
jillimitaw l-aċċess għall-għarfien.

(18) Iż-żieda u l-preservazzjoni tal-aċċess 
għall-kontenut u d-dejta kulturali għonja u 
varji tal-Ewropa miżmuma mill-korpi tas-
settur pubbliku, u l-ftuħ tagħhom għall-użu 
mill-ġdid b’rispett sħiħ lejn id-dritt tal-
awtur u d-drittijiet relatati, se jrawmu l-
kreattività u jistimulaw l-innovazzjoni u l-
intraprenditorija. L-aċċess mingħajr intoppi 
għall-użu mill-ġdid ta’ riżorsi multilingwi 
se jgħin jegħleb l-ostakli tal-lingwa, li 
jxekklu s-suq intern għas-servizzi online u 
jillimitaw l-aċċess għall-għarfien.
Madankollu, għandu jkun possibbli għal 
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fuq bażi 
reġjonali u lokali li jiddeċiedu huma stess 
dwar l-użu tal-informazzjoni tagħhom u li 
jkopru parti kbira mill-ispejjeż tagħhom, 
li rriżultaw mit-twettiq tal-kompitu 
pubbliku tagħhom.

Or. de

Emenda 14
Sabine Verheyen
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Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fl-
oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, is-setgħa sabiex 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-emendar tal-Anness għal dan 
ir-Regolament. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. L-għan ta’ din id-delega huwa li 
tindirizza żviluppi teknoloġiċi u tas-suq 
ġodda, prijoritajiet politiċi emerġenti jew 
opportunitajiet għall-isfruttament ta’ 
sinerġiji bejn infrastrutturi differenti, 
inklużi dawk fl-oqsma tat-Trasport u tal-
Enerġija. L-ambitu tad-delega huwa limitat 
għall-modifikazzjoni tad-deskrizzjoni tal-
proġetti ta’ interess komuni, iż-żieda ta’ 
proġett ta’ interess komuni jew it-tneħħija 
ta’ proġett obsolet ta’ interess komuni 
skont il-kriterji stabbiliti minn qabel li 
huma ċari u trasparenti.

(21) Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fl-
oqsma tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, is-setgħa sabiex 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-emendar tal-Anness għal dan 
ir-Regolament. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 
preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti kif ukoll fil-livell reġjonali u lokali. 
L-għan ta’ din id-delega huwa li tindirizza 
żviluppi teknoloġiċi u tas-suq ġodda, 
prijoritajiet politiċi emerġenti jew 
opportunitajiet għall-isfruttament ta’ 
sinerġiji bejn infrastrutturi differenti, 
inklużi dawk fl-oqsma tat-Trasport u tal-
Enerġija. L-ambitu tad-delega huwa limitat 
għall-modifikazzjoni tad-deskrizzjoni tal-
proġetti ta’ interess komuni, iż-żieda ta’ 
proġett ta’ interess komuni jew it-tneħħija 
ta’ proġett obsolet ta’ interess komuni 
skont il-kriterji stabbiliti minn qabel li 
huma ċari u trasparenti.

Or. de

Emenda 15
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) jikkontribwixxu għat-tkabbir ekonomiku 
u jappoġġaw l-iżvilupp tas-Suq Uniku fejn 
jirriżultaw fit-titjib tal-kompetittività tal-
ekonomija Ewropea, inklużi l-impriżi 
żgħar u medji (SMEs).

1) jikkontribwixxu għat-tkabbir ekonomiku 
u jappoġġaw l-iżvilupp tas-Suq Uniku u 
jippromwovu l-integrazzjoni diġitali ta’ 
żoni sħaħ ekonomikament żvantaġġjati, li
għandu jwassal għal titjib fil-kompetittività
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tal-ekonomija Ewropea, inklużi l-impriżi 
żgħar u medji (SMEs).

Or. de

Emenda 16
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2) jikkontribwixxu għat-titjib fil-ħajja ta’ 
kuljum għaċ-ċittadini, in-negozji u l-
gvernijiet permezz tal-promozzjoni tal-
interkonnessjoni u l-interoperabbiltà tan-
netwerks nazzjonali tat-telekomunikazzjoni 
kif ukoll l-aċċess għal dawn in-netwerks.

2) jikkontribwixxu għat-titjib fil-ħajja ta’ 
kuljum għaċ-ċittadini, in-negozji u l-
gvernijiet permezz tal-promozzjoni tal-
interkonnessjoni u l-interoperabbiltà tan-
netwerks nazzjonali tat-telekomunikazzjoni 
kif ukoll l-aċċess għal dawn in-netwerks bi 
prezzijiet raġonevoli.

Or. de

Emenda 17
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi li, 
min-naħa tagħhom, għandhom jiffaċilitaw 
l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ servizzi 
diġitali trans-Ewropej.

3) jistimulaw l-użu madwar l-Ewropa 
kollha ta’ netwerks veloċi u ultraveloċi 
b’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 
teknoloġika li, min-naħa tagħhom, 
għandhom jiffaċilitaw l-iżvilupp u l-
introduzzjoni ta’ servizzi diġitali trans-
Ewropej.

Or. de
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Emenda 18
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a) jimpenjaw ruħhom li jirrispettaw il-
prinċipji tan-newtralità tan-netwerks.

Or. de

Emenda 19
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband 
ultraveloċi li jassiguraw il-veloċità ta’ 
trażmissjoni tad-dejta ta’ 100 Mbps u 
aktar;

a) l-użu ta’ netwerks tal-broadband 
ultraveloċi fit-territorju kollu, li jassiguraw 
il-veloċità ta’ trażmissjoni tad-dejta ta’ 
100 Mbps u aktar;

Or. de

Emenda 20
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma kif ukoll dawk periferiċi 
mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni fejn 
jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-veloċitajiet 
tat-trażmissjoni tad-dejta huma suffiċjenti 
biex jippermettu konnettività tal-broadband 
ta’ 30 Mbps u aktar;

b) l-użu ta’ netwerks tal-broadband, b’mod 
partikolari ta’ “netwerks ta’ aċċess”, biex 
jillinkjaw il-gżejjer, ir-reġjuni mingħajr 
kosta tal-ilma kif ukoll dawk periferiċi 
mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni fejn 
jiżguraw li f’dawk ir-reġjuni l-veloċitajiet 
tat-trażmissjoni tad-dejta huma suffiċjenti 
biex jippermettu konnettività tal-broadband 
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ta’ 30 Mbps u aktar;

Or. de

Emenda 21
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) l-appoġġ ta’ sħubiji pubbliċi-privati 
bejn korporazzjonijiet reġjonali u lokali u 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju tas-servizzi 
tal-ICT, fil-qasam tas-servizzi pubbliċi tal-
ICT;

Or. de

Emenda 22
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri u/jew entitajiet oħra 
responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ 
proġetti ta’ interess komuni jew li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tagħhom għandhom jieħdu l-miżuri 
legali, amministrattivi, tekniċi u 
finanzjarji neċessarji f’konformità mal-
ispeċifikazzjonijiet korrispondenti ta’ dan 
ir-Regolament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test propost jidher li jimponi obbligu iebes fuq l-Istati Membri li huma responsabbli għal 
proġetti ta' interess komuni biex iwettqu miżuri biex jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet ta' 
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dan ir-Regolament.  Pereżempju, għall-miters intelliġenti, dan ikun jimplika li kwalunkwe Stat 
Membru li juża miters intelliġenti jkollu jissodisfa r-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament.
Dan ma jkunx konsistenti mat-Tielet Pakkett tad-direttivi dwar l-elettriku u l-gass.

Emenda 23
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Istati Membri u/jew entitajiet oħra 
responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ 
proġetti ta’ interess komuni jew li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tagħhom għandhom jieħdu l-miżuri legali, 
amministrattivi, tekniċi u finanzjarji 
neċessarji f’konformità mal-
ispeċifikazzjonijiet korrispondenti ta’ dan 
ir-Regolament.

(3) L-Istati Membri u/jew entitajiet oħra, 
inkluż korporazzjonijiet reġjonali u lokali,
responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ 
proġetti ta’ interess komuni jew li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tagħhom għandhom jieħdu l-miżuri legali, 
amministrattivi, tekniċi u finanzjarji 
neċessarji f’konformità mal-
ispeċifikazzjonijiet korrispondenti ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. de

Emenda 24
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta’ netwerks trans-Ewropej tat-
telekomunikazzjoni li se jgħinu t-tneħħija 
tal-konġestjonijiet eżistenti fis-suq uniku 
diġitali għandu jiġi akkumpanjat minn 
studji u azzjonijiet ta’ appoġġ għall-
programm. Dawn huma:

imħassar

(a) Ġestjoni, immappjar u servizzi 
innovattivi. Miżuri ta’ assistenza teknika, 
fejn ikunu neċessarji għall-użu u l-
amministrazzjoni, għandhom jinkludu 
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ppjanar tal-proġett u tal-investment u 
studji tal-fattibbiltà, b’appoġġ tal-miżuri 
tal-investiment u l-istrumenti finanzjarji. 
L-immappjar ta’ infrastruttura tal-
broadband pan-Ewropea se tiżviluppa 
dokumentazzjoni u stħarriġ fiżiku 
kontinwi u dettaljati tas-siti rilevanti, 
analiżi tad-dritt tal-passaġġ, 
valutazzjonijiet tal-potenzjal għall-
aġġornament tal-faċilitajiet eżistenti, eċċ. 
Għandha ssegwi l-prinċipji tad-Direttiva 
2007/2/KE (id-Direttiva INSPIRE) u l-
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni relatati 
Il-miżuri ta’ assistenza teknika jistgħu 
jappoġġaw ukoll ir-replikar ta’ mudelli ta’ 
investimenti u użu li kellhom suċċess.
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jinkludu wkoll 
protezzjoni kontra t-tibdil fil-klima sabiex 
jiġu valutati r-riskji relatati mal-klima u 
tiġi żgurata r-reżistenza kontra d-diżastri 
tal-infrastruttura, f’konformità mar-
rekwiżiti rilevanti stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni tal-UE jew dik nazzjonali.
(b) Azzjonijiet ta’ appoġġ u miżuri tekniċi 
oħra ta’ appoġġ. Dawn l-azzjonijiet huma 
meħtieġa sabiex titħejja jew tiġi 
appoġġata l-implimentazzjoni ta’ proġetti 
ta’ interess komuni jew tiġi aċċelerata t-
tnedija tagħhom. Fil-qasam tas-servizzi 
diġitali, l-azzjonijiet ta’ appoġġ għandhom 
jistimulaw u jippromwovu wkoll l-użu tal-
infrastrutturi l-ġodda tas-servizz diġitali li 
jistgħu jsiru neċessarji jew utli abbażi tal-
iżviluppi teknoloġiċi, tal-bidliet fis-swieq 
rilevanti jew fil-prijoritajiet tal-politika 
emerġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn mhumiex prijoritarji għal sussidju fil-livell tal-UE. Ikun ħafna aktar xieraq li l-
finanzjament mill-UE jkun dirett għall-użu milli għall-immappjar jew għal studji ta' fattibilità, 
li jkun aktar xieraq li jkunu ffinanzjati fil-livell tal-Istat Membru.
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Emenda 25
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – paragrafu 10 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġett 
ta’ interess komuni fil-qasam tan-netwerks 
tal-broadband, irrispettivament mit-
teknoloġija użata, għandhom:

Azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġett 
ta’ interess komuni fil-qasam tan-netwerks 
tal-broadband, irrispettivament mit-
teknoloġija użata, għandhom, meta jkun 
jista' jintwera li s-suq ma jkunx jista' 
joffri din l-infrastruttura 
kummerċjalment:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ferm ċar li għandu jingħata appoġġ biss f'dawk l-oqsma fejn is-suq mhuwiex 
f'qagħda li jipprovdi.

Emenda 26
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 4 – subparagrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kanali u pjattaformi tal-komunikazzjoni 
se jiġi żviluppati u użati sabiex titjib il-
kapaċità madwar l-UE għat-tħejjija, il-
kondiviżjoni tal-informazzjoni, il-
koordinazzjoni u r-rispons.

Il-faċilitazzjoni tal-iżvilupp ta' kanali u 
pjattaformi tal-komunikazzjoni fl-Istati 
Membri għandha ttejjeb il-kapaċità 
madwar l-UE għat-tħejjija, il-kondiviżjoni 
tal-informazzjoni, il-koordinazzjoni u r-
rispons, filwaqt li tqis il-kapaċitajiet u l-
inizjattivi nazzjonali eżistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandu jkollha rwol ta' faċilitatur u għandha tqis il-kapaċitajiet u l-inizjattivi 
eżistenti fl-Istati Membri. Din l-emenda tiċċara dan il-punt.
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Emenda 27
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 4 – subparagrafu 2 – subparagrafu 2 
– subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjattaforma tas-servizz ċentrali se 
tikkonsisti f’netwerk ta’ Skwadra ta' 
Rispons f'Emerġenza Relatata mal-
Kompjuters (CERTs – “Computer 
Emergency Response Teams”) 
Nazzjonali/Statali ibbażata fuq sett minimu 
ta’ kapaċitajiet bażi. In-netwerk se
jipprovdi l-bażi ta’ Sistema Ewropea għall-
Kondiviżjoni tal-Informazzjoni u l-Allerti 
(EISAS – “European Information Sharing 
and Alert System”) għaċ-ċittadini u l-
SMEs tal-UE.

Il-pjattaforma tas-servizz ċentrali se 
tikkonsisti f’netwerk ta’ Skwadra ta' 
Rispons f'Emerġenza Relatata mal-
Kompjuters (CERTs – “Computer 
Emergency Response Teams”) 
Nazzjonali/Statali ibbażata fuq sett minimu 
ta’ kapaċitajiet bażi. In-netwerk jista'
jipprovdi ammont limitat ta' 
informazzjoni lil Sistema Ewropea għall-
Kondiviżjoni tal-Informazzjoni u l-Allerti 
(EISAS – “European Information Sharing 
and Alert System”) għaċ-ċittadini u l-
SMEs tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport ta' implimentazzjoni tal-ENISA ta' Ottubru 2011 dwar l-EISAS kien jgħid li "l-
kundizzjonijiet operattivi taċ-CERTs Nazzjonali/Governattivi f'termini tal-ambitu, il-fokus u r-
riżorsi jixħtu sfida serja fuq l-idea tal-bini taċ CERTs Nazzjonali/Governattivi bħala l-fokus 
ċentrali u l-ixprunatur għall-EISAS fl-Istati Membri." Ma jkunx xieraq li ċ-CERTs ikunu l-
bażi tal-EISAS. Organizzazzjonijiet oħrajn li għandhom lill-SMEs u liċ-ċittadini bħala l-
klijenti ewlenin tagħhom għandu jkollhom rwol akbar.

Emenda 28
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 4 – subparagrafu 2 – subparagrafu 3 
– punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Servizzi proattivi – l-osservazzjoni u t- (a) L-EISAS għandha tipprovdi liċ-
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tixrid tat-teknoloġija u l-kondiviżjoni ta’ 
informazzjoni relatata mas-sigurtà;
valutazzjonijiet tas-sigurtà; il-forniment 
ta’ linji gwida dwar il-konfigurazzjoni tas-
sigurtà; il-forniment ta’ servizzi ta’ 
detezzjoni ta’ intrużjoni;

ċittadini u lill-SMEs l-għarfien u l-ħiliet 
meħtieġa biex jipproteġu s-sistemi tal-IT u 
l-assi ta' informazzjoni tagħhom. It-
twaqqif ta' netwerk ta' CERTs 
Nazzjonali/Governattivi għandu jiffaċilita 
l-kondiviżjoni ta’ informazzjoni u l-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ir-rapport ta' implimentazzjoni tal-ENISA jissuġġerixxi li din l-informazzjoni dettaljata ma 
tkunx daqshekk siewja għall-SMEs u għaċ-ċittadini. Id-dettalji eżatti dwar is-servizzi 
għandhom ikunu ddefiniti waqt il-ħidma tal-ENISA. L-attivitajiet tan-netwerk taċ-CERTs 
Nazzjonali/Governattivi aktarx li jkunu definiti aktar fir-regolament tal-Kummissjoni dwar is-
Sigurtà Ċibernetika aktar tard din is-sena, u m'għandhomx ikunu stipulati hawnhekk.

Emenda 29
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 4 – subparagrafu 2 – subparagrafu 3 
– punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Servizzi reattivi – il-ġestjoni u r-
rispons għal inċident; il-ħruġ ta’ allerti u 
twissijiet; analiżi tal-vulnerabbiltà u l-
ġestjoni, ġestjoni tal-artefatti (li jagħtu 
prova ta’ allerti ta’ kwalità għolja fuq 
softwer malizzjuż ġdid (malware) u 
artefatti oħra).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport ta' implimentazzjoni tal-ENISA jissuġġerixxi li din l-informazzjoni dettaljata ma 
tkunx daqshekk siewja għall-SMEs u għaċ-ċittadini. Id-dettalji eżatti dwar is-servizzi 
għandhom ikunu ddefiniti waqt il-ħidma tal-ENISA. L-attivitajiet tan-netwerk taċ-CERTs 
Nazzjonali/Governattivi aktarx li jkunu definiti aktar fir-regolament tal-Kummissjoni dwar is-
Sigurtà Ċibernetika aktar tard din is-sena, u m'għandhomx ikunu stipulati hawnhekk.
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