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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

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

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

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

L-iżgurar tal-Internet Miftuħ

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

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

L-istrument legali għad-Drittijiet tal-Utenti

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

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

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

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

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

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
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Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) "servizz tal-aċċess għall-internet" 
tfisser servizz tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku li 
jipprovdi konnettività mal-internet, u allura 
konnettività bejn kull punt finali 
virtwalment konness mal-internet; iħalli 
lill-utenti aħħarin  iħaddmu kull 
applikazzjoni li tutilizza l-funzjoni tal-
komunikazzjoni elettronika tal-internet 
mingħajr ebda forma ta’ restrizzjoni fuq 
il-kontenut skambjat, ħlief għall-finijiet 
ta’ miżuri tal-ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku jew għall-eżekuzzjoni ta' ordni 
tal-qorti, irrispettivament mit-teknoloġija 
tan-netwerk użata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tas-servizz tal-aċċess għall-internet ġiet modifikata b’mod sinifikanti. Din 
tirrifletti l-ħidma tal-BEREC fuq in-newtralità tan-net, b’mod partikolari l-linji gwida għall-
kwalità tas-servizz fl-ambitu tan-newtralità tan-net (Novembru 2012). Kompliet tiġi allinjata 
mal-modifiki introdotti fl-Artikolu 23(5).

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) "servizz speċjalizzat" tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika li huwa 
pprovdut u operat fi ħdan netwerk ta’ 
komunikazzjoni elettronika magħluqa 
permezz tal-Protokoll tal-Internet, li 
jiddependi biss fuq il-kontroll strett tal-
ammissjoni u jkun ottimizzat għal 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi, jew taħlita tagħhom, u li l-
karatteristiċi tekniċi tiegħu huma 
ottimizzati għal applikazzjonijiet speċifiċi 
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bħala sostitut għal servizz tal-aċċess għall-
internet;

bbażati fuq l-użu estensiv tal-ġestjoni tat-
traffiku sabiex ikunu żgurati karatteristiċi 
adegwati tas-servizz, u li ma jkunx użat 
bħala sostitut għal servizz tal-aċċess għall-
internet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tirrifletti l-ħidma tal-BEREC fuq in-newtralità tan-net, b’mod partikolari l-linji 
gwida għall-kwalita tas-servizz fl-ambitu tan-newtralità tan-net (Novembru 2012). Fl-
opinjoni tar-Rapporteur, id-definizzjoni emendata tistabbilixxi distinzjoni aktar viżibbli bejn 
is-servizz speċjalizzat u s-servizz tal-aċċess għall-internet.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Kapitolu IV – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda4

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21 imħassar
Ebda restrizzjoni jew diskriminazzjoni

1. Il-libertà tal-utenti finali li jużaw 
netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni 
elettronika jew servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika disponibbli 
għall-pubbliku li tipprovdi impriża 
stabbilita fi Stat Membru ieħor, ma 
għandhiex tkun ristretta mill-awtoritajiet 
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pubbliċi. 
2. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku ma għandhomx 
japplikaw rekwiżiti diskriminatorji jew 
kundizzjoni tal-aċċess jew l-użu lill-utenti 
finali abbażi tan-nazzjonalità jew il-post 
ta' residenza tal-utenti finali sakemm 
dawn id-differenzi ma jkunux ġustifikati 
oġġettivament.
3. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku ma għandhomx 
japplikaw tariffi għal komunikazzjonijiet 
intra-Unjoni li jintemmu fi Stat Membru 
ieħor, sakemm dawn ma jkunux 
ġustifikati oġġettivament: 
a) fir-rigward ta' komunikazzjoni fissa, 
minn tariffi għal komunikazzjoni 
domestiċi f'distanzi twal;
b) fir-rigward ta’ komunikazzjoni mobbli, 
minn ewrotariffi għal komunikazzjoni 
regolata tar-roaming bil-vuċi u bl-SMS, 
rispettivament, stabbiliti fir-Regolament 
(KE) Nru 531/2012. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan diġà huwa assigurat mid-dispożizzjonijiet previsti fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea rigward in-nondiskriminazzjoni abbażi tar-residenza u tan-nazzjonalità, il-
libertà li jiġu pprovduti servizzi u l-libertà tal-istabbiliment. Barra minn hekk, jidher li hemm 
ftit evidenza li s-suq għall-komunikazzjoni fissa jeħtieġ intervent regolatorju, u huwa 
għalhekk li r-Rapporteur jipproponi li jitħassar dan l-Artikolu. Fl-aħħarnett, fir-rigward tal-
komunikazzjoni mobbli, din għandha tiġi trattata permezz tal-approċċ ġenerali għar-Roaming 
kif refinit fir-Regolament III dwar ir-Roaming.

Emenda5

Proposta għal regolament
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 imħassar
Soluzzjoni għal tilwim transfruntieri;
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1. Il-proċeduri straġudizzjarji stabbiliti 
skont l-Artikolu 34(1) tad-Direttiva 
2002/22/KE għandhom japplikaw ukoll 
għal tilwim relatat ma’ kuntratti bejn il-
konsumaturi, u utenti finali oħra safejn 
dawn il-proċeduri straġudizzjarji jkunu 
disponibbli wkoll għalihom, u l-provdituri 
tal-komunikazzjoni elettronika lill-
pubbliku li huma stabbiliti fi Stat Membru 
ieħor. Għal tilwimiet fl-ambitu tad-
Direttiva 2013/11/UE33, japplikaw id-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva.
___________________
33Id-Direttiva 2013/11/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni 
alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-
konsumaturi u li temenda r-Regolament 
(KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 
2009/22/KE (id-Direttiva dwar l-ADR tal-
konsumaturi), ĠU L 165, 18.06.2013, 
p. 63).

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda6

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li jikkjarifika l-ambitu tad-dispożizzjonijiet billi jżid “u t-tagħmir” u 
“l-oriġini u/jew id-destinazzjoni tal-kontenut”. Barra minn hekk, ir-Rapporteur jipproponi li 
titħassar it-tieni sentenza għax l-utenti finali se jkunu jistgħu jidħlu fit-tali ftehmiet u jagħmlu 
użu minn dawn l-offerti mingħajr din id-dispożizzjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Awtoritajiet regulatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-utenti finali huma 
liberi li jgawdu mis-servizzi speċjalizzati 
mogħtija mill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika jew ma’ 
provdituri ta’ kontenut, applikazzjonijiet u 
servizzi.

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

Il-provdituri tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika jew il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi għandhom ikunu permessi li 
joffru servizzi speċjalizzati flimkien mas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, sakemm 
dawn l-offerti ma jkunux għad-detriment 
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet, jew 
il-prestazzjoni, l-affordabilità, jew il-
kwalità tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jixtieq jiżgura li m’hemm l-ebda kontradizzjoni bejn il-paragrafu 1 u l-
paragrafu 2. Huwa għalhekk iressaq test issimplifikat b’mod sinifikanti, ibbażat fuq ħidma li 
diġà saret f’dan il-qasam mill-BEREC, mill-Kunsill tal-Ewropa u minn esperti indipendenti 
oħra.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-utenti finali se jiġu pprovduti 
b’informazzjoni sħiħa skont l-
Artikolu 20(2), l-Artikolu 21(3) u l-
Artikolu 21a tad-Direttiva 2002/22/KE, 
inkluża informazzjoni dwar kwalunkwe 
miżuri raġonevoli tal-ġestjoni tat-traffiku 
applikati li jistgħu jaffettwaw l-aċċess 
għal u d-distribuzzjoni ta’ informazzjoni, 
kontenut, applikazzjonijiet u servizzi kif 
speċifikat fil-paragrafi 1 u 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-effett tal-miżuri tal-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku dwar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali, ir-referenza għall-Artikolu 23(5) ġiet miżjuda sabiex ikun 
infurzat l-ambitu tal-obbligi tal-informazzjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fil-limiti tal-volumi jew il-veloċitajiet 
tad-dejta miftiehma f'kuntratt għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, il-
provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-
internet ma għandhomx jirrestrinġu l-
libertajiet previsti fil-paragrafu 1 billi 

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

meħtieġ biex jiġu applikati miżuri ta' 
ġestjoni raġonevoli tat-traffiku jew biex tiġi 
implimentata ordni tal-qorti.

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

Miżuri bħal dawn għandhom jiġu 
stabbiliti permezz ta’ proċeduri 
trasparenti, ma jinżammux għal aktar 
żmien milli huwa strettament meħtieġ u 
jipprovdu salvagwardji adegwati; b’mod 
partikolari biex jiżguraw li kull 
restrizzjoni tkun limitata għal dak li jkun 
meħtieġ, nondiskriminatorju u 
proporzjonat. Dawn is-salvagwardji 
għandhom ikunu soġġetti għal reviżjoni 
perjodika u jinkludu l-possibbiltà ta' 
rimedju ġudizzjarju.

b) jinżammu l-integrità u s-sigurtà fin-
netwerk, is-servizzi pprovduti minn dan 
in-netwerk, u t-terminali tal-utenti finali;
c) tkun evitata t-trażmissjoni ta’ 
komunikazzjoni mhux mitluba lill-utenti 
finali li jkunu taw il-kunsens tagħhom 
minn qabel għal dan il-miżuri restrittivi; 
d) jiġu minimizzati l-effetti ta’ konġestjoni 
eċċezzjonali jew temporanja fin-netwerk 
sakemm tipi ekwivalenti ta’ traffiku jkunu 
trattati bl-istess mod.
Il-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandha 
tinvolvi biss l-ipproċessar ta’ dejta meħtieġ 
u proporzjonat biex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti f’dan il-paragrafu.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jixtieq jiżgura li l-libertajiet provduti fil-paragrafu 1 jistgħu jkunu restritti biss 
permezz tal-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku jew b’ordni tal-qorti. Barra minn hekk, ir-
Rapporteur ifakkar id-Direttiva 2011/92/UE dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-
isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija u jipproponi li jinkludi salvagwardji 
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xierqa, fost l-oħrajn, rimedju ġudizzjarju. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jissorveljaw mill-qrib u 
jiżguraw l-abilità effettiva tal-utenti finali 
biex igawdu l-libertajiet previsti fl-
Artikolu 23(1) u (2), u l-applikazzjoni ta' 
miżuri tal-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku 
f’konformità mal-Artikolu 23(5), filwaqt li 
jieħdu kont tal-linji gwida tal-BEREC 
speċifikati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artkolu u fil-paragrafu 3a tal-
Artikolu 21(3a) tad-Direttiva 2002/22/KE. 
Miżuri tal-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku 
se jkunu soġġetti għal reviżjoni perjodika 
biex jirriflettu l-avvanzi fit-teknoloġija. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jirrappurtaw kull sena lill-
Kummissjoni u lill-BEREC dwar il-
monitoraġġ u s-sejbiet tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-opinjoni tar-Rapporteur, biex tkun żgurata l-konsistenza tal-approċċ u l-applikazzjoni 
effettiva tal-libertajiet speċifikati fl-Artikolu 23, il-BEREC għandha tistabbilixxi linji gwida 
ġenerali kemm dwar l-applikazzjoni tal-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku kif ukoll dwar il-kejl 
tal-kwalità tas-servizz.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kmieni biżżejjed qabel jimponu dawn ir-
rekwiżiti, l-awtoritajiet regolatorji 

Kmieni biżżejjed qabel jimponu dawn ir-
rekwiżiti, l-awtoritajiet regolatorji 
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nazzjonali għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni b’sommarju tar-raġunijiet 
għall-azzjoni, ir-rekwiżiti maħsuba u l-pjan 
ta’ azzjoni propost. Din l-informazzjoni 
għandha tkun disponibbli wkoll għall-
BEREC. Wara li tkun eżaminat din l-
informazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tagħti 
kummenti jew rakkomandazzjonijiet 
dwarha, b’mod partikolari biex tiżgura li r-
rekwiżiti maħsuba ma jolqtux ħażin il-
funzjonament tas-suq intern. Ir-rekwiżiti 
maħsuba ma għandhomx jiġu adottati 
waqt perjodu ta' xahrejn minn meta l-
Kummissjoni taslilha l-informazzjoni 
sħiħa sakemm il-Kummissjoni u l-
awtorità regolatorja nazzjonali ma jkunux 
ftiehmu mod ieħor bejn, jew sakemm il-
Kummissjoni tgħarraf lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali b’perjodu mqassar 
ta’ eżami, jew sakemm il-Kummissjoni 
tkun tat il-kummenti jew ir-
rakkomandazzjonijiet. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew 
il-kummenti jew ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kummissjoni u għandhom 
jikkomunikaw ir-rekwiżiti adottati lill-
Kummissjoni u lill-BEREC.

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

Minn (DATA TAL-ISKADENZA TAL-
APPLIKAZZJONI) il-BEREC, wara 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati u 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandha tistabbilixxi linji 
gwida ġenerali għall-applikazzjoni ta’ 
miżuri tal-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. 
Il-BEREC se jiżviluppa dawn il-linji 
gwida abbażi tal-Artikoli 23 u dan l-
Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-opinjoni tar-Rapporteur, biex tkun żgurata l-konsistenza tal-approċċ u l-applikazzjoni 
effettiva tal-libertajiet speċifikati fl-Artikolu 23, il-BEREC għandha tistabbilixxi linji gwida 
ġenerali kemm dwar l-applikazzjoni tal-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku kif ukoll dwar il-kejl 
tal-kwalità tas-servizz ukoll.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 imħassar
It-trasparenza u l-pubblikazzjoni tal-

informazzjoni
1. Ħlief għall-offerti li jiġu negozjati 
b’mod individwali, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom jippubblikaw informazzjoni 
trasparenti, komparabbli, xierqa u 
aġġornata dwar:
a) l-isem, l-indirizz u l-informazzjoni tal-
kuntatt tagħhom;
b) għal kull pjan ta’ tariffa, is-servizzi 
offruti u l-parametri rilevanti tal-kwalità 
tas-servizzi, il-prezzijiet applikabbli (għall-
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konsumaturi inklużi t-taxxi) u kull 
imposta applikabbli (l-aċċess, l-użu, il-
manutenzjoni u kull miżata addizzjonali), 
kif ukoll spejjeż għat-tagħmir terminali;
c) it-tariffi applikabbli rigward xi numru 
jew servizz soġġett għal kundizzjonijiet 
partikolari tal-prezzijiet; 
d) il-kwalità tas-servizzi tagħhom, skont l-
atti ta’ implimentazzjoni previsti fil-
paragrafu 2;
e) is-servizzi tal-aċċess għall-internet, 
meta offruti, li jispeċifikaw: 
(i) il-veloċità tad-dejta proprjament 
disponibbli għad-download u l-upload fl-
Istat Membru ta' residenza tal-utent 
finali, inkluża fil-ħin bl-aktar użu;
(ii) il-livell tal-limitazzjonijiet applikabbli 
fil-volum tad-dejta, jekk ikun hemm; il-
prezzijiet biex jiżdied il-volum tad-dejta 
disponibbli fuq bażi ad hoc jew dejjiema; 
il-veloċità tad-dejta, u prezzha, disponibbli 
wara konsum sħiħ tal-volum tad-dejta 
applikabbli, jekk ikunu limitat; u l-mezzi 
biex meta jridu, l-utenti finali jkunu 
jistgħu jsegwu l-livell attwali tal-konsum 
tagħhom;
(iii) spjegazzjoni ċara u komprensiva dwar 
kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-
veloċità proprja disponibbli u parametri 
oħra tal-kwalità, u l-użu f'daqqa ta' 
servizzi speċjalizzati bi kwalità aħjar tas-
servizzi, jistgħu prattikament iħallu impatt 
fuq l-użu tal-kontenut, tal-
applikazzjonijiet u tas-servizzi;
(iv) informazzjoni dwar kull proċedura li 
jistabbilixxi l-provditur biex ikejjel u 
jdawwar it-traffiku ħalli jevita konġestjoni 
fin-netwerk, u dwar kif dawk il-proċeduri 
jistgħu jaffettwaw il-kwalità tas-servizzi u 
l-protezzjoni tad-dejta personali;
f) il-miżuri li ttieħdu biex tkun żgurata l-
ekwivalenza fl-aċċess għal utenti finali 
b'diżabbiltà, inkluża informazzjoni 
aġġornata regolarment li tagħti dettalji 
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dwar il-prodotti u s-sevizzi maħsuba 
għalihom;
g) it-termini u l-kundizzjonijiet tal-
kuntratt standard tagħhom inkluż kull 
perjodu kuntrattwali minimu, il-
kundizzjonijiet u kull imposta għat-
terminazzjoni ta’ kuntratt, il-proċeduri u 
l-miżati diretti relatati mal-bidla minn 
provditur għal ieħor u l-portabbiltà tan-
numri u identifikaturi oħra, u l-
arranġamenti għal kumpens minħabba 
dewmien jew abbuż fil-bidla minn 
provditur għal ieħor;
h) l-aċċess għal servizzi ta’ emerġenza u 
informazzjoni dwar il-post mnejn tkun 
ġejjin t-telefonata għal kull servizz offrut, 
kull limitazzjoni fil-provdiment tas-
servizzi ta’ emerġenza skont l-Artikolu 26 
tad-Direttiva 2002/22/KE, u kull bidla fih;
i) id-drittijiet dwar is-servizz universali, 
inklużi, meta jixraq, il-faċilitajiet u s-
servizzi msemmija fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/22/KE.
L-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata 
b’mod ċar u komprensiv u tkun faċilment 
aċċessibbli fil-lingwa/i uffiċjali tal-Istat 
Membru fejn jiġi offrut is-servizz, u 
għandha tiġi aġġornata regolarment. 
Meta jintalab, l-informazzjoni għandha 
tingħata wkoll lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali rilevanti qabel tiġi ppubblikata. 
Kull differenzjazzjoni fil-kundizzjonijiet 
applikati għall-konsumaturi u utenti 
finali oħra għandha tkun espliċita. 
2. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-metodi 
biex titkejjel il-veloċità tas-servizzi tal-
aċċess għall-internet, il-parametri tal-
kwalità tas-servizzi u l-metodi biex dawn 
jitkejlu, u l-kontenut, il-forma u l-mod tal-
informazzjoni li trid tiġi ppublikata, 
inklużi mekkaniżmi possibbli ta’ 
ċertifikazzjoni tal-kwalità. Il-Kummissjoni 
tista’ tqis il-parametri, id-definizzjonijiet u 
l-metodi tal-kejl stabbiliti fl-Anness III 
tad-Direttiva 2002/22/KE. Dawk l-atti ta’ 
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implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 33(2). 
3. L-utenti aħħarin għandhom ikollhom 
aċċess għal għodod indipendenti tal-
evalwazzjoni li jippermettulhom iqabblu l-
prestazzjoni tal-aċċess u s-servizzi tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u 
l-kost ta’ xejriet alternattivi tal-użu. Għal 
dan il-għan, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu skema volontarja ta’ 
ċertifikazzjoni għal siti, gwidi jew għodod 
simili interattivi. Iċ-ċertifikazzjoni 
għandha tingħata skont rekwiżiti 
oġġettivi, trasparenti u proporzjonati, 
partikolarment l-indipendenza minn kull 
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubblika, l-użu ta' lingwaġġ ċar, l-
għoti ta' informazzjoni kompluta u 
aġġornata, u t-tħaddim ta’ proċedura 
effettiva għat-trattament tal-ilmenti. Meta 
l-faċilitajiet ċertifikati tat-tqabbil ma 
jkunux disponibbli fis-suq bla ħlas jew bi 
prezz raġonevoli, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jew awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti oħra għandhom jagħmlu 
dawn il-faċilitajiet disponibbli huma stess 
jew mingħand partijiet terzi konformi 
mar-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni. L-
informazzjoni ppubblikata mill-provdituri 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi lill-
pubbliku għandhom ikunu aċċessibblii u 
bla ħlas sabiex ikunu disponibbli l-
faċilitajiet tat-tqabbil.
4. Meta jitolbuhom l-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti, il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
iqassmu bla ħlas lill-utenti finali 
informazzjoni li tinteressa lill-pubbliku, 
meta jixraq, bl-istess mezzi li kienu jużaw 
is-soltu biex jikkomunikaw mal-utenti 
finali. F’dan il-każ, dik l-informazzjoni 
għandhom jipprovduha l-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
f’format standardizzat u fost l-oħrajn 
għandha tkopri dawn is-suġġetti:
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(a) l-aktar użu komuni tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika biex wieħed 
jidħol f’attivitajiet illegali jew ixerred 
kontenut dannuż, b’mod partikolari fejn 
dan jista’ jippreġudika r-rispett għad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, inkluż 
ksur tad-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta, 
id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, u 
l-konsegwenzi legali tagħhom; u
(b) il-mezzi ta’ protezzjoni mir-riskji għas-
sigurtà personali u mill-aċċess illegali 
għad-dejta personali meta jintużaw is-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26 imħassar
Ir-rekwiżiti tal-informazzjoni għall-

kuntratti 
1. Qabel kuntratt dwar il-provdiment ta’ 
konnessjoni ma’ netwerk pubbliku tal-
komunikazzjoni elettronika jew servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli 
għall-pubbliku jsir vinkolanti, il-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku għandhom għallinqas 
jipprovdu din l-informazzjoni lill-
konsumaturi, u lil utenti finali oħra, 
sakemm huma ma jkunux ftiehmu 
espliċitament mod ieħor:
(a) l-identità, l-indirizz u l-informazzjoni 
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tal-kuntatt tal-provditur u, jekk ikunu 
differenti, l-indirizz u l-informazzjoni ta' 
kuntatt għal kull ilment;
(b) il-karatteristiċi ewlenin tas-servizzi 
pprovduti, inklużi b’mod partikolari:
(i) għal kull pjan ta’ tariffi, it-tipi ta’ 
servizzi offruti, il-volumi inklużi tal-
komunikazzjoni u kull parametru 
rilevanti tal-kwalità tas-servizzi, inkluż 
meta se ssir il-konnessjoni tal-bidu;
(ii) jekk hux qed jiġi pprovdut aċċess għal 
servizzi ta’ emerġenza u informazzjoni 
dwar il-post mnejn tkun ġejjin t-
telefonata, u f'liema Stati Membri, jekk 
hemmx xi limitazzjonijiet fil-provdiment 
tas-servizzi ta' emerġenza skont l-
Artikolu 26 tad-Direttiva 2002/22/KE;
(iii) it-tipi ta’ servizzi ta’ wara l-bejgħ, 
servizzi tal-manutenzjoni u s-servizzi ta' 
appoġġ għall-klijenti li huma pprovduti, u 
l-kundizzjonijiet u t-tariffi għal dawn is-
servizzi, u l-metodi ta’ kuntatt għal dawn 
is-servizzi;
kull restrizzjoni li jimponi l-provditur fuq 
l-użu tat-tagħmir terminali pprovdut, 
inkluża l-informazzjoni dwar il-ftuħ tat-
tagħmir terminali u kull imposta involuta 
jekk jiġi tterminat il-kuntratt qabel 
jintemm il-perjodu minimu tal-kuntratt;
(c) dettalji dwar il-prezzijiet u t-tariffi 
(għall-konsumaturi inklużi t-taxxi u 
imposti addizzjonali possibbilment dovuti) 
u l-mezzi li bihom issir disponibbli 
informazzjoni aġġornata dwar it-tariffi u 
l-imposti kollha applikabbli;
(d) il-metodi tal-ħlas offruti u kull 
differenza fl-ispejjeż minħabba l-metodu 
tal-ħlas, u l-faċilitajiet disponibbli li 
jissalvagwardjaw it-trasparenza fil-
kontijiet u jissorveljaw il-livell tal-
konsum;
(e) it-tul tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
biex jiġġedded u jintemm, inklużi:
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(i) kull użu u tul minimu meħtieġ biex 
wieħed jibbenefika minn termini 
promozzjonali;
(ii) kull imposta relatata mal-bidla minn 
provditur għal ieħor u l-portabbiltà tan-
numri u identifikaturi oħra, inklużi l-
arranġamenti għal kumpens minħabba 
dewmien jew abbuż fil-bidla minn 
provditur għal ieħor; 
(iii) kull imposta dovuta bit-terminazzjoni 
kmieni tal-kuntratt, inkluż kull irkupru 
tal-ispejjeż fejn jidħol it-tagħmir terminali 
(abbażi tal-metodi tas-soltu għad-
deprezzament) u vantaġġi promozzjonali 
oħra (fuq bażi pro tempore rata);
(f) kull arranġament għal kumpens u 
rifużjoni, inkluża referenza espliċita 
għad-drittijiet statutorji tal-utent finali, li 
japplikaw jekk ma jintlaħqux il-livelli tal-
kwalità tas-servizzi fil-kuntratt; 
(g) meta jkun hemm obbligu skont l-
Artikolu 25 tad-Direttiva 2002/22/KE, l-
alternattivi għall-utenti finali jekk 
idaħħlux jew le d-dejta personali tagħhom 
fid-direttorju, u d-dejta kkonċernata;
(h) għal utenti finali b’diżabbiltà, id-
dettalji dwar il-prodotti u s-sevizzi 
maħsuba għalihom; 
(i) il-mezzi biex jinbdew proċeduri għal 
soluzzjoni tat-tilwim, inkluż it-tilwim 
transfruntieri, skont l-Artikolu 34 tad-
Direttiva 2002/22/KE u l-Artikolu 22 ta' 
dan ir-Regolament;
(j) it-tip ta’ azzjoni li jista’ jieħu l-
provditur b’reazzjoni għal inċidenti ta’ 
sigurtà jew integrità jew theddid u 
vulnerabbiltajiet.
2. Apparti dak tal-paragrafu 1, il-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku għandhom għallinqas 
jipprovdu lill-utenti finali, sakemm ma 
jkunx miftiehem mod ieħor minn utent 
finali li mhux konsumatur, din l-
informazzjoni dwar is-servizzi tagħhom 
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tal-aċċess għall-internet:
(a) il-livell tal-limitazzjonijiet applikabbli 
fil-volum tad-dejta, jekk ikun hemm; il-
prezzijiet biex jiżdied il-volum tad-dejta 
disponibbli fuq bażi ad hoc jew dejjiema; 
il-veloċità tad-dejta, u prezzha, disponibbli 
wara konsum sħiħ tal-volum tad-dejta 
applikabbli, jekk ikunu limitat; u l-mezzi 
biex meta jridu, l-utenti finali jkunu
jistgħu jsegwu l-livell attwali tal-konsum 
tagħhom; 
(b) il-veloċità tad-dejta attwalment 
disponibbli biex ittella’ u tniżżel id-dejta 
fil-lok ewlieni tal-utneti aħħari, inkluż 
ċifri attwali għal meded tal-veloċità, medji 
tal-veloċità u veloċità fis-sigħat tal-akbar 
traffiku, inkluż l-impatt potenzjali tal-fatt 
li jiġi permess l-aċċess lil partijiet terzi 
permezz ta' netwerk taż-żona lokali bir-
radju;
(c) parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi;
(d) informazzjoni dwar kull proċedura li 
jistabbilixxi l-provditur biex ikejjel u 
jdawwar it-traffiku ħalli jevita konġestjoni 
fin-netwerk, u informazzjoni dwar kif 
dawk il-proċeduri jistgħu jħallu impatt 
fuq il-kwalità tas-servizzi u l-protezzjoni 
tad-dejta personali;
(e) spjegazzjoni ċara u komprensiva dwar 
kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-
veloċità proprja disponibbli u parametri 
oħra tal-kwalità tas-servizzi, u l-użu 
f'daqqa ta’ servizzi speċjalizzati bi kwalità 
aħjar tas-servizzi, jistgħu prattikament 
iħallu impatt fuq l-użu tal-kontenut, tal-
applikazzjonijiet u tas-servizzi;
3. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 għandha tingħata b’mod 
ċar u komprensiv u tkun faċilment 
aċċessibbli fil-lingwa uffiċjali tal-Istat 
Membru ta’ residenza tal-utent finali, u 
għandha tiġi aġġornata regolarment. Din 
għandha tifforma parti integrali mill-
kuntratt u ma għandhiex tinbidel sakemm 
il-partijiet ma jaqblux espressament mod 
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ieħor. L-utent finali għandu jirċievi kopja 
tal-kuntratt bil-miktub.
4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw id-dettalji 
dwar ir-rekwiżiti tal-informazzjoni 
elenkati fil-paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 33(2). 
5. Meta jitolbu l-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti, il-kuntratt għandu jkun fih 
ukoll kull informazzjoni li jipprovdu dawn 
l-awtoritajiet għal dan l-iskop dwar l-użu 
ta’ netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika biex wieħed jidħol f’attivitajiet 
illegali jew ixerred kontenut dannuż, u 
dwar il-mezzi ta’ protezzjoni mir-riskji 
għas-sigurtà personali, l-ipproċessar 
illegali tad-dejta personali, imsemmija fl-
Artikolu 25(4) u rilevanti għas-servizz 
ipprovdut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 imħassar
Il-kontroll tal-konsum

1. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom joffru 
lill-utenti finali l-opportunità li jagħżel, 
bla ħlas, faċilità li tipprovdi informazzjoni 
dwar il-konsum akkumulat ta’ servizzi tal-
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komunikazzjoni elettronika differenti 
mogħtija fil-munita li biha jkun il-kont 
tal-utent finali. Din il-faċilità għandha 
tiżgura li, mingħajr il-kunsens tal-utent 
finali, in-nefqa akkumulata tul perjodu 
speċifiku tal-użu ma taqbiżx limitu 
finanzjarju speċifikat li stabbilixxieh l-
utent finali. 
2. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
jiżguraw li lill-utent finali tintbagħatlu 
notifika xierqa meta l-konsum tas-servizzi 
jkun laħaq 80% tal-limitu finanzjarju 
stabbilit skont il-paragrafu 1. In-notifika 
għandha tindika l-proċedura li trid tiġi 
segwita biex jissokta l-provdiment ta' 
dawk is-servizzi, inklużi l-ispejjeż 
tagħhom. Il-provditur għandu jieqaf 
jipprovdi s-servizzi speċifikati u jieqaf 
jimponi miżati lill-utent finali għalihom 
jekk il-limitu finanzjarju jinqabeż mod 
ieħor, sakemm l-utent finali ma jkunx 
talab li jissokta jew jiġġedded il-
provdiment ta' dawn is-servizzi. Wara li 
jkunu laħqu l-limitu finanzjarju, l-utenti 
finali għandhom ikunu jistgħu jibqgħu 
jirċievu telefonati u messaġġi SMS u 
jaċċessaw in-numri tat-telefown bla ħlas u 
s-servizzi ta’ emerġenza billi jċemplu n-
numru ta’ emerġenza Ewropew 112 bla 
ħlas sa tmiem il-perjodu tal-ħlas 
miftiehem. 
3. Minnufih qabel tiġi konnessa t-
telefonata, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom jippermettu lill-utenti finali 
jaċċessaw faċilment u bla ma jġarrbu 
spejjeż kull informazzjoni tal-ispejjeż 
dwar it-tariffi applikabbli rigward numru 
jew servizz soġġett għal kundizzjonijiet 
partikolari tal-prezzijiet sakemm l-
awtorità regolatorja nazzjonali tkun tat 
deroga minn qabel għal raġunijiet ta' 
proporzjonalità. Kull informazzjoni bħal 
din għandha tingħata b’mod komparabbli 
għal kull numru jew servizz bħal dan.
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4. Lill-utenti finali, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom joffrulhom l-opportunità li bla 
ħlas jaċċettaw li jirċievu kontijiet 
dettaljati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar

It-terminazzjoni tal-kuntratt
1. Il-kuntratti konklużi bejn il-
konsumaturi u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandhomx jobbligaw perjodu 
minimu ta’ kuntratt li jaqbeż l-24 xahar. 
Lill-utenti finali, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom joffrulhom il-possibilità li 
jidħlu f’kuntratt li ma jtulx aktar minn 
12-il xahar. 
2. Il-konsumaturi, u utenti finali oħra 
sakemm ma jkunux ftiehmu mod ieħor, 
għandu jkollhom dritt jitterminaw 
kuntratt b'perjodu ta’ avviż ta’ xahar, 
meta jkunu għaddew sitt xhur jew aktar 
minn meta sar il-kuntratt. Ebda kumpens 
ma għandu jkun dovut ħlief għall-valur 
residwu tat-tagħmir sussidjat mogħti mal-
kuntratt meta sar il-kuntratt u rimborż 
pro rata tempore għal kull vantaġġ 
promozzjonali ieħor ikkumerċjalizzat 
bħala tali waqt li kien qed isir il-kuntratt. 
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Il-provditur għandu jneħħi bla ħlas kull 
restrizzjoni fuq l-użu tat-tagħmir 
terminali f’netwerks oħra, mhux aktar 
tard minn meta jitħallas dan il-kumpens.
3. Meta l-kuntratti jew il-liġi nazzjonali 
jipprovdu għal perjodi tal-kuntratt biex 
ikunu jistgħu jiġu estiżi b’mod taċitu, il-
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku għandu jinforma lill-utent 
finali fi żmien debitu ħalli l-utent finali 
jkollu mill-inqas xahar żmien biex 
jopponi l-estensjoni taċita. Jekk l-utent 
finali ma jopponix, il-kuntratt għandu 
jitqies bħala kuntratt permanenti li l-utent 
finali jista' jitterminah kull meta jrid 
b’perjodu ta’ avviż ta’ xahar u bla ma 
jġarrab spejjeż. 
4. L-utenti finali għandu jkollhom id-dritt 
jitterminaw il-kuntratt tagħhom bla ma 
jġarrbu spejjeż meta jiġu avżati b’modifiki 
fil-kundizzjonijiet kuntrattwali li 
jipproponi l-provditur tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku sakemm il-
modifiki proposti ma jkunux 
esklussivament għall-benefiċċju tal-utenti 
finali. Lill-utenti finali, il-provdituri 
għandhom jagħtuhom perjodu ta’ avviż 
adegwat, mhux iqsar minn xahar, għal 
dawn il-modifiki, u fl-istess waqt 
għandhom jinfurmawhom bid-dritt 
tagħhom li jistgħu jitterminaw il-kuntratt
bla ma jġarrbu spejjeż jekk ma jaċċettawx 
il-kundizzjonijiet il-ġodda. Il-paragrafu 2 
għandu japplika mutatis mutandis.
5. Kull diskrepanza sinifikanti u mhux 
temporanja bejn il-prestazzjoni proprja 
fejn jidħlu l-veloċità u parametri oħra tal-
kwalità, u l-prestazzjoni li jindika l-
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku skont l-Artikolu 26, għandha 
titqies bħala nuqqas ta' konformità tal-
prestazzjoni għall-finijiet biex jinstabu 
rimedji għall-utenti finali skont il-liġi 
nazzjonali. 
6. Abbonament għal servizzi addizzjonali 
li jipprovdi l-istess provditur tal-
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komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandux jerġa’ jibda mill-ġdid il-
perjodu tal-kuntratt tal-bidu sakemm il-
prezz tas-servizz(i) addizzjonali ma jkunx 
jaqbeż b’mod sinifikanti l-prezz tas-
servizzi tal-bidu jew sakemm ma jkunux 
offruti servizzi addizzjonali bħal dawn bi 
prezz promozzjonali speċjali relatat mat-
tiġdid tal-kuntratt eżistenti. 
7. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
japplikaw kundizzjonijiet u proċeduri 
għat-terminazzjoni tal-kuntratt li ma 
joħolqux ostakli jew diżinċentivi milli 
wieħed jibdel il-provditur tas-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 imħassar
Offerti raggruppati

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30 imħassar
Il-bidla minn provditur għal ieħor u l-

portabbiltà tan-numri 
1. Kull utent finali b’numri minn pjan 
tan-numerazzjoni telefonika nazzjonali, li 
jitlob dan, għandu jkollu d-dritt li jżomm 
in-numru/i tiegħu indipendentement mill-
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku li jipprovdi s-servizz skont il-
Parti C tal-Anness I tad-Direttiva 
2002/22/KE, sakemm il-provditur ikun 
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
fl-Istat Membru li miegħu jirrelatat il-
pjan ta’ numerazzjoni nazzjonali jew 
sakemm il-provditur ikun provditur 
Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika 
li nnotifika lill-awtorità regolatorja 
kompetenti tal-Istat Membru tad-
domiċilju dwar il-fatt li hu jipprovdi jew 
beħsiebu jipprovdi dawn is-servizzi fl-Istat 
Membru li miegħu hu relatat il-pjan tan-
numerazzjoni nazzjonali. 
2. L-ipprezzar bejn il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
relatat mal-provdiment tal-portabbiltà 
tan-numru għandu jkun orjentat lejn l-
ispiża, u l-miżati diretti għall-utenti finali, 
jekk ikun hemm, ma għandhomx iservu 
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ta’ diżinċentiv għall-utenti finali milli 
jbiddlu l-provditur tas-servizz.
3. Il-portabbiltà tan-numri u l-attivazzjoni 
tagħhom għandhom isiru fl-iqsar żmien 
possibbli. Biex l-utenti finali jagħmlu 
ftehim dwar il-portabbiltà ta’ numru lejn 
provditur ġdid, dak in-numru għandu jiġi 
attivat fi żmien ġurnata tax-xogħol minn 
meta jsir dan il-ftehim. It-telfien tas-
servizz waqt il-proċess tal-portabbiltà, jekk 
ikun hemm, ma għandux itul aktar minn 
minn ġurnata tax-xogħol. 
4. Il-provditur riċeventi tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandu jmexxi l-proċess tal-bidla minn 
provditur għal ieħor u tal-portabbiltà. L-
utenti finali għandhom jirċievu 
informazzjoni adegwata dwar il-bidla 
minn provditur għal ieħor, qabel u waqt 
il-proċess tal-bidla, u anki minnufih wara 
li din issir. Lill-utenti finali ma għandux 
jinbidlilhom il-provditur kontra r-rieda 
tagħhom. 
5. Il-kuntratti tal-utenti finali mal-
providituri trasferenti tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom jiġu 
tterminati awtomatikament wara li ssir il-
bidla minn provditur għal ieħor. Il-
providituri trasferenti tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
jirrifondu l-kreditu kollu li jkun baqa' lill-
kunsumaturi li jkunu jużaw servizzi 
mħallsin minn qabel. 
6. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku li jdumu jew 
jabbużaw fil-bidla minn provditur għal 
ieħor, inkluż billi ma jagħmlux 
disponibbli fil-ħin l-informazzjoni 
meħtieġa għall-portabbiltà, għandhom 
jiġu obbligati jikkumpensaw lill-utenti 
finali li jġarrbu dan id-dewmien jew l-
abbuż.
7. Meta l-utent finali li jagħmel bidla għal 
provditur ġdid tas-servizzi tal-aċċess 
għall-internet ikollu indirizz tal-email 
ipprovdut mill-providitur trasferenti, dan 
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tal-aħħar, jekk jitolbu l-utent finali, 
għandu jibgħat f'indirizz tal-email li 
jagħtih l-utent finali, bla ħlas, kull 
komunikazzjoni bl-email mibgħuta lill-
utent finali fuq l-email preċedenti għal 
perjodu ta’ 12-il xahar. Dan is-servizz tad-
direzzjonar tal-emails għandu jinkludi 
tweġiba awtomatika lil kull min jibgħat 
email biex jinfurmah bl-indirizz tal-email 
il-ġdid tal-utent finali. L-utent finali 
għandu jkollhom l-alternattiva li jitolbu li 
l-indirizz tal-email il-ġdid ma jingħadx fil-
messaġġ tat-tweġiba awtomatika. 
Wara l-ewwel perjodu ta’ 12-il xahar, il-
provditur trasferenti tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandu jagħti l-
alternattiva lill-utent finali biex bi ħlas, 
jekk ikun hemm bżonn, jiġi estiż il-
perjodu tas-servizz tad-direzzjonar tal-
emails. Il-provditur trasferenti tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandux jalloka l-indirizz tal-email 
tal-bidu tal-utenti finali lil utent finali 
ieħor qabel jgħaddu sentejn mit-
terminazzjoni tal-kuntratt, u f’kull każ 
matul il-perjodu li għalih ġie estiż is-
servizz tad-direzzjonar tal-emails. 
8. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jistgħu jistabbilixxu proċessi globali tal-
bidla minn provditur għal ieħor u tal-
portabbiltà, inkluż provdiment ta' 
sanzjonijiet xierqa fuq il-provdituri u 
kumpensi għall-utenti finali. Dan 
għandhom iqisu l-protezzjoni meħtieġa 
tal-utent finali waqt il-proċess tal-bidla 
minn provditur għal ieħor u l-ħtieġa li 
tkun żgurata l-effiċjenza f’dan il-proċess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu 
li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-
Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.
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Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kuntratti ‘Rekwiżiti ta’ informazzjoni għall-
kuntratti’

Or. en

Emenda 20

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

Test fis-seħħ Emenda

(1b) Fl-Artikolu 20, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
‘-1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 hija pprovduta b’mod ċar, 
komprensiv u aċċessibbli faċilment u 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti tad-
Direttiva dwar id-Drittijiet tal-
Konsumatur* rigward kuntratti konklużi 
lil hinn mill-post tan-negozju jew mill-
bogħod. Il-konsumatur u utenti finali 
oħra li jitolbu dan għandhom jirċievu 
kopja tal-kuntratt mill-inqas f’forma 
elettronika u bil-miktub. L-Istati Membri 
jistgħu jżommu jew jintroduċu fil-liġi 
nazzjonali tagħhom rekwiżiti tal-lingwa 
dwar l-informazzjoni kuntrattwali, sabiex 
jiżguraw li din l-informazzjoni tinftiehem 
b’mod faċli mill-konsumatur jew mill-
utent finali li qed jitlob dan.
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___________________
*Id-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-
konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 93/13/KEE u d-
Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-
Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill (ĠU L 304, 22.11.2011, 
p. 64).’

Or. en

Emenda 21

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

Test fis-seħħ Emenda

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

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

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

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

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

(b) il-karatteristiċi ewlenin tas-servizzi
provduti, inklużi b’mod partikolari:
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— il-pjan jew pjanijiet tat-tariffi speċifiċi 
li għalihom japplika l-kuntratt u, għal 
kull pjan ta’ tariffa bħal dan, it-tipi ta’ 
servizzi offruti, inklużi l-volumi tal-
komunikazzjonijiet; 

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

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

— informazzjoni dwar kwalunkwe 
kundizzjoni oħra li tillimita l-aċċess għas-
servizzi u l-applikazzjonijiet u/jew l-użu 
tagħhom, fejn dawn il-kundizzjonijiet 
huma permessi skont il-liġi nazzjonali bi 
qbil mal-liġi tal-Komunità,
— il-livelli ta’ kwalità minimi tas-servizzi 
offruti, inkluż iż-żmien meħtieġ għall-
konnessjoni inizjali u, jekk ikun il-każ, 
parametri oħra ta’ kwalità tas-servizz, kif 
definiti mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali,

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

— informazzjoni dwar kwalunkwe 
proċedura mwaqqfa mill-impriża biex 
tkejjel u timmaniġġja t-traffiku sabiex jiġi 
evitat li jimtela l-link sal-kapaċità 
massima tiegħu jew iżjed mill-kapaċità 
tiegħu u dwar kif dawk il-proċeduri jista' 
jkollhom impatt fuq il-kwalità tas-servizz,
— it-tipi ta’ servizz ta’ manutenzjoni 
offruti u s-servizzi ta’ appoġġ għall-klijenti 
pprovduti, kif ukoll il-metodi ta’ kuntatt 
ma’ dawn is-servizzi,

— it-tipi ta' servizzi ta’ manutenzjoni ta’
wara l-bejgħ u s-servizzi ta’ appoġġ għall-
klijenti pprovduti, il-kundizzjonijiet u l-
imposti għal dawn is-servizzi, u l-metodi
ta’ kuntatt ma’ dawn is-servizzi;

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

— kwalunkwe restrizzjonijiet imposti mill-
fornitur dwar l-użu ta' tagħmir terminali 
pprovdut, inkluża l-informazzjoni dwar il-
ftuħ tat-tagħmir terminali u kull imposta 
involuta jekk jiġi tterminat il-kuntratt 
qabel jintemm il-perjodu minimu tal-
kuntratt;

(c) meta jeżisti obbligu taħt l-Artikolu 25, 
l-għażliet tal-abbonar dwar jekk tiġi 

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

inkluża jew le d-dejta personali tiegħu jew 
tagħha f'direttorju u d-dejta konċernata;

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

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

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

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

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

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

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

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

— kwalunke tariffi relatati mat-tibdil u 
mal-portabbiltà ta’ numri u identifikaturi 
oħra, inklużi l-arranġamenti għal 
kumpens minħabba dewmien jew abbuż 
fil-bidla minn provditur għal ieħor; 

— kwalunke tariffi dovuti mat-
terminazzjoni tal-kuntratt, inkluż 
kwalunkwe rkupru ta’ spiża fir-rigward ta’ 
tagħmir terminali,

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

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

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

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

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

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

(h) it-tip ta' azzjoni li tista' tittieħed mill-
impriża b'reazzjoni għal inċidenti ta' 
sigurtà jew integrità jew theddid u 
vulnerabbiltajiet.

(h) it-tip ta' azzjoni li tista' tittieħed mill-
impriża b'reazzjoni għal inċidenti ta' 
sigurtà jew integrità jew theddid u 
vulnerabbiltajiet.

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

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

Or. en

Emenda 22

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

Test fis-seħħ Emenda

(1d) Fl-Artikolu 20, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
‘1a. Minbarra l-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1, jekk il-kuntratt jinkludi l-
provvista tal-aċċess għall-internet u s-
servizzi tad-dejta, dak il-kuntratt għandu 
jinkludi wkoll l-informazzjoni li ġejja:
(a) dettalji tal-pjanijiet tal-ipprezzar tal-
unità tad-dejta, pjanijiet tal-ipprezzar tad-
dejta bl-ingrossa u kwalunkwe limitu 
applikabbli. Għal volumi tad-dejta ’l fuq 
mil-limiti, l-ipprezzar bl-unità jew bl-
ingrossa fuq bażi ad hoc jew bażi dejjiema 
u kwalunkwe limitazzjoni ta’ veloċità tad-
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dejta li tista’ tiġi applikat;
(b) kif l-utenti finali jistgħu jissorveljaw 
il-livell attwali tal-konsum tagħhom, u 
jistabbilixxu kwalunkwe limitu 
volontarju;
(c) għal links tad-dejta fissi, il-veloċità 
tad-download u l-upload disponibbli 
stmati fil-post tal-utent finali;
(d) għal dejta mobbli, il-veloċitajiet tad-
download u tal-upload medji stmati li 
jistgħu jiġu esperjenzati minn kopertura 
ta’ netwerk mingħajr fili normali, u l-
firxiet tal-veloċità li jistgħu jiġu 
esperjenzati;
(e) kwalità oħra ta’ parametri tas-servizzi, 
kif definit fl-Artikolu 24(2) tar-
Regolament (XXX)*; 
(f) informazzjoni dwar kwalunkwe
proċedura stabbilita mill-provditur biex 
jitkejjel u jiġi ġestit it-traffiku inkluża 
indikazzjoni tal-metodi tal-ispezzjoni tal-
komunikazzjoni sottostanti użati għall-
miżuri tal-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku 
u informazzjoni dwar kif dawk il-
proċeduri jista’ jkollhom impatt fuq il-
kwalità tas-servizz, il-privatezza tal-utenti 
finali u l-protezzjoni tad-dejta personali; u
(g) spjegazzjoni ċara u komprensiva dwar 
kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-
firxa tal-veloċità proprja disponibbli u 
parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi, u 
l-użu f’daqqa ta’ servizzi speċjalizzati, 
jistgħu fil-prattika jħallu impatt fuq l-użu 
tal-kontenut, tal-applikazzjonijiet u tas-
servizzi;
_________________
* Regolament (UE) Nru XXX/20XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kummisjoni 
tal-...... li jistabbilixxi miżuri biex jitlesta 
s-suq uniku Ewropew għall-
komunikazzjoni elettronika u biex 
jinkiseb Kontinent Konness, u li jemenda 
d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 
2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) 
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Nru 1211:2009 u (UE) Nru 531/2012 (ĠU 
L XXX, XX.XX.20XX, p. X).

Or. en

Emenda 23

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

Test fis-seħħ Emenda

(1e) L-Artikolu 20(2) jitħassar
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-abbonati jkollhom id-dritt li jirtiraw il-
kuntratti tagħhom mingħajr penali ma’ 
avviż ta’ modifiki għad-detriment tal-
abbonat fil-kondizzjonijiet kuntrattwali 
proposti mill-impriżi li jipprovdu netwerks 
u/jew is-servizzi ta’ komunikazzjoni 
elettronika. L-abbonati għandhom 
jingħataw avviż adegwat, mhux anqas 
minn xahar, bil-quddiem ta’ 
modifikazzjonijiet bħal dawk u għandhom 
ikunu nfurmati fl-istess waqt bid-dritt 
tagħhom li jirtiraw, mingħajr penalità 
mill-kuntratti tagħhom, jekk ma 
jaċċettawx il-kondizzjonijiet il-ġodda. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
jistgħu jispeċifikaw tali notifiki.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 24

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

Test fis-seħħ Emenda

(1f) Fl-Artikolu 20, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
‘2a. L-Istati Membri jistgħu jżommu jew 
jintroduċu rekwiżiti addizzjonali ta’ 
informazzjoni kuntrattwali għal kuntratti 
li japplika għalihom dan l-Artikolu.’

Or. en

Emenda 25

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

Test fis-seħħ Emenda

(1g) Fl-Artikolu 20, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
‘2b. Il-BEREC għandu joħroġ linji gwida 
għall-istabbilment ta’ mudelli 
kuntrattwali standard li jkun fihom l-
informazzjoni meħtieġa mill-paragrafi 1 u 
1a ta’ dan l-Artikolu. L-istandards kollha 
tal-BEREC għall-metodi tal-kejl u l-
formats tal-pubblikazzjoni tal-veloċitajiet 
stmati tal-kunsinna tad-dejta, kif stabbilit 
fl-Artikolu 21(3a), għandhom japplikaw 
għall-informazzjoni kuntrattwali 
meħtieġa mill-paragrafu 1a ta’ dan l-
Artikolu.’

Or. en

Emenda 26
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Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1h (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

(1h) Jiddaħħal l-Artikolu 20a li ġej:
‘Artikolu 20a

Tul u terminazzjoni tal-kuntratt
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tul massimu tal-kuntratti konklużi bejn 
il-konsumaturi u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
huwa 24 xahar. Il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom joffru lill-konsumaturi l-
possibbiltà ta’ kuntratti ta’ 12-il xahar.
2. Il-konsumatur għandu jkollu d-dritt li 
jirtira l-kuntratt mill-bogħod jew lil hinn 
mill-post tan-negozju fi żmien 14-il 
ġurnata wara l-konklużjoni tiegħu skont 
id-Direttiva 2011/83/UE.
3. Meta kuntratt jew liġi nazzjonali 
jipprovdu għal perjodi tal-kuntratt biex 
ikunu jistgħu jiġu estiżi b’mod taċitu, il-
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku għandu jinforma lill-
konsumaturi, u lill-utenti finali l-oħra li 
jitolbu dan, fi żmien debitu ħalli l-utent 
finali jkollu mill-inqas xahar żmien biex 
jopponi l-estensjoni taċita. Jekk il-
konsumatur, u kull utent finali ieħor li
qed jitlob dan, ma jopponix estensjoni 
taċita bħal din, il-kuntratt għandu jitqies 
bħala kuntratt permanenti kontinwu li l-
konsumatur, u kull utent finali, jista’ 
jitterminah kull meta jrid b’perjodu ta’ 
avviż ta’ xahar u bla ma jġarrab spejjeż. 
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-konsumaturi u l-utenti finali oħra li 
jitolbu dan, ikollhom id-dritt li jtemmu l-
kuntratt tagħhom mingħajr ma jġarrbu 
spejjez malli jirċievu avviż ta’ bidliet fil-
kondizzjonijiet kuntrattwali proposti mill-
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provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku. Lill-konsumaturi, il-
provdituri għandhom jagħtuhom perjodu 
ta’ avviż adegwat, mhux iqsar minn 
xahar, għal dawn il-modifiki, u fl-istess 
waqt għandhom jinfurmawhom bid-dritt 
tagħhom li jistgħu jitterminaw il-kuntratt 
bla ma jġarrbu spejjeż jekk ma jaċċettawx 
il-kundizzjonijiet il-ġodda. Il-paragrafu 2 
għandu japplika mutatis mutandis.
5. Kull diskrepanza sinifikanti bejn il-
prestazzjoni proprja fejn jidħlu l-veloċità 
u parametri oħra tal-kwalità, u l-
prestazzjoni li jindika l-provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
skont l-Artikolu 20, għandha titqies bħala 
nuqqas ta’ konformità tal-prestazzjoni 
għall-finijiet biex jinstabu rimedji għall-
konsumaturi u l-utenti finali skont il-liġi 
nazzjonali. 
6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-abbonament għal servizzi addizzjonali li 
jipprovdi l-istess provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandux jerġa’ jibda mill-ġdid il-
perjodu tal-kuntratt tal-bidu sakemm il-
prezz tas-servizz(i) addizzjonali ma jkunx 
jaqbeż b'mod sinifikanti l-prezz tas-
servizzi tal-bidu jew sakemm ma jkunux 
offruti servizzi addizzjonali bħal dawn bi 
prezz promozzjonali speċjali relatat mat-
tiġdid tal-kuntratt eżistenti.
7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku japplikaw 
kundizzjonijiet u proċeduri għat-
terminazzjoni tal-kuntratt li ma joħolqux 
ostakli jew diżinċentivi milli wieħed jibdel 
il-provditur tas-servizz.’

Or. en

Emenda 27

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

Test fis-seħħ Emenda

(1i) L-Artikolu 21(1) huwa sostitwit b’dan 
li ġej:

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

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

Or. en
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1j (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(1j) L-Artikolu 21(2) huwa sostitwit b’dan 
li ġej:

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

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

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1k (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda
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(1k) Fl-Artikolu 21, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
‘2a. Il-BEREC għandu jistabbilixxi 
skema ta’ ċertifikazzjoni volontarja għall-
websajts ta’ paragun interattiv, gwidi jew 
għodod simili, ibbazati fuq ir-rekwiżiti 
oġġettivi, trasparenti u proporzjonati, li 
jinkludu b’mod partikolari l-indipendenza 
minn kwalunkwe provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku.’

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1l (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

(1l) L-Artikolu 21(3) huwa sostitwit b’dan 
li ġej:

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

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

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

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

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

(b) jipprovdu lill-utenti finali l-aċċess għal 
servizzi ta’ emerġenza u informazzjoni 
dwar il-post mnejn tkun ġejja t-telefonata 
għal kull servizz rilevanti offrut, kull 
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abbonaw għalih; limitazzjoni fil-provdiment tas-servizzi ta’ 
emerġenza skont l-Artikolu 26, u kull 
bidla fih;

(c) jinformaw lill-abbonati dwar 
kwalunkwe bidla fil-kundizzjonijiet li 
jillimitaw l-aċċess għas-servizzi u l-
applikazzjonijiet u/jew l-użu tagħhom, 
fejn dawn il-kundizzjonijiet huma 
permessi skont il-liġi nazzjonali skont il-
liġi tal-Komunità;
(d) jipprovdu informazzjoni dwar 
kwalunkwe proċedura mwaqqfa mill-
fornitur biex tkejjel u timmaniġġja t-
traffiku sabiex jiġi evitat milli jimtela l-
link sal-kapaċità massima tiegħu jew iżjed 
mill-kapaċità tiegħu u dwar kif dawk il-
proċeduri jista’ jkollhom impatt fuq il-
kwalità tas-servizz;

(da) jipprovdu informazzjoni dwar is-
servizzi tal-aċċess għall-internet, meta 
offruti, li jispeċifikaw:
(i) għal links tad-dejta fissi, il-veloċità tad-
download u tal-upload disponibbli stmata 
fl-Istat Membru ta’ residenza tal-utent 
finali, u għad-dejta mobbli, il-medja 
stmata tal-veloċità tad-download u tal-
upload li tista’ tkun esperjenzata minn 
kopertura normali tan-netwerk mingħajr 
fili, u l-firxiet tal-veloċità li jistgħu jiġu 
esperjenati; 
(ii) dettalji tal-pjanijiet tal-ipprezzar tal-
unità tad-dejta, pjanijiet tal-ipprezzar tad-
dejta bl-ingrossa u kwalunkwe limitu 
applikabbli. Għal volumi tad-dejta ’l fuq 
mil-limiti: l-ipprezzar bl-unità jew bl-
ingrossa fuq bażi ad hoc jew bażi dejjiema 
u kwalunkwe limitazzjoni ta’ veloċità li 
tista’ tiġi applikata;
(iii) kif l-utenti finali jistgħu jissorveljaw 
il-livell attwali tal-konsum tagħhom, u 
jistabbilixxu kwalunkwe limitu 
volontarju;
(iv) spjegazzjoni ċara u komprensiva dwar 
kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-
firxa tal-veloċità proprja disponibbli u 
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parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi, u 
l-użu f’daqqa ta’ servizzi speċjalizzati, 
jistgħu fil-prattika jħallu impatt fuq l-użu 
tal-kontenut, tal-applikazzjonijiet u tas-
servizzi;
(v) informazzjoni dwar kwalunkwe 
proċedura stabbilita mill-provditur biex 
jitkejjel u jiġi ġestit it-traffiku inkluża 
indikazzjoni tal-metodi tal-ispezzjoni tal-
komunikazzjoni sottostanti użati għall-
miżuri tal-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku 
u informazzjoni dwar kif dawk il-
proċeduri jista’ jkollhom impatt fuq il-
kwalità tas-servizz, il-privatezza tal-utenti 
finali u l-protezzjoni tad-dejta personali;

(e) jinformaw lill-abbonati bid-dritt 
tagħhom li jiddeterminaw jekk jinkludux 
jew le data personali tagħhom f'direttorju u 
t-tipi ta’data konċernata f’konformità mal-
Artikolu 12 tad-Direttiva 2002/58/KE 
(Direttiva dwar il-privatezza u l-
komunikazzjonijiet elettroniċi); u

(e) jinformaw lill-konsumaturi u lill-utenti 
finali fejn applikabbli, bid-dritt tagħhom li 
jiddeterminaw jekk jinkludux jew le dejta 
personali tagħhom f'direttorju u t-tipi ta’
dejta konċernata f’konformità mal-Artikolu 
12 tad-Direttiva 2002/58/KE (Direttiva 
dwar il-privatezza u l-komunikazzjonijiet 
elettroniċi); u

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

(f) jinfurmaw regolarment lill-
konsumaturi, u lill-utenti finali 
b’diżabbiltà, fejn applikabbi, bid-dettalji 
tal-prodotti u sevizzi maħsuba għalihom u 
bil-miżuri meħuda biex ikun żgurat aċċess 
indaqs;

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

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

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1m (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test fis-seħħ Emenda

(1m) Fl-Artikolu 21, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
‘3a. Sa (DATA TAL-APPLIKAZZJONI 
TAR-REGOLAMENT XXX* 
SKADENZA), il-BEREC, wara 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandu jistabbilixxi linji 
gwida ġenerali għall-metodi tal-kejl tal-
veloċità tas-servizzi tal-aċċess għall-
internet, il-kwalità tal-parametri tas-
servizz li għandhom jiġu mkejla (fost l-
oħrajn veloċitajiet attwali meta mqabbla 
ma’ dawk riklamati; parametri tal-ħin, 
inklużi l-latenza u l-jitter; Il-livell tal-
konġestjoni fin-netwerk, il-prestazzjoni 
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet meta 
mqabbla mas-servizzi speċjalizzati; l-
kwalità kif perċepita mill-utenti), u l-
metodi għall-kejl tagħhom maż-żmien, kif 
ukoll il-kontenut, il-forma u l-mod kif l-
informazzjoni għandha tiġi ppubblikata, 
inklużi mekkaniżmi possibbli ta’ 
ċertifikazzjoni tal-kwalità, sabiex jiġi 
żgurat li l-utenti finali, inkluzi l-utenti 
finali b’diżabbiltà, ikollhom aċċess għal 
informazjoni komprensiva, komparabbli, 
affidabbli u faċli għall-utent. Fejn ikun il-
każ, il-parametri, id-definizzjonijiet u l-
metodi tal-kejl mogħtija fl-Anness III 
jistgħu jintużaw.
_________________
* Regolament (UE) Nru XXX/20XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni 
tal-...... li jistabbilixxi miżuri biex jitlesta 
s-suq uniku Ewropew għall-
komunikazzjoni elettronika u biex 
jinkiseb Kontinent Konness, u li jemenda 
d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 
2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) 
Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012 (ĠU 
L XXX, XX.XX.20XX, p. X).
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Or. en

Emenda 32

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

Test fis-seħħ Emenda

(1n) Jiddaħħal l-Artikolu 21a li ġej:
‘Artikolu 21a

Kontroll tal-konsum
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika joffru lill-konsumaturi u lill-
utenti finali l-faċilità li jissorveljaw u 
jikkontrollaw l-użu tagħhom tal-
komunikazzjoni elettronika. Dawn il-
faċilitajiet għandhom jinkludu: 
(a) aċċess għal informazzjoni f’waqtha 
dwar il-konsum tas-servizz tagħhom.
(b) l-abbiltà li jiffissaw limitu finanzjarju 
fuq l-użu tagħhom, li jitolbu notifika meta 
proporzjon miftiehem tal-limitu jintlaħaq, 
il-proċedura li għandha tiġi segwita biex 
ikomplu l-użu jekk jinqabeż il-limitu, u l-
pjanijiet tal-ipprezzar applikabbli. 
(c) kontijiet dettaljati f’format elettroniku 
jew karta. 
2. Il-BEREC għandu jistabbilixxi linji 
gwida għall-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1, u jindika jekk kwalunkwe 
imposta relatata mal-ispejjeż hijiex 
ġustifikata jew le.’

Or. en

Emenda 33
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Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2002/22/KE
Artikoli 20, 21, 22 u 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) L-Artikolu 22 huwa mħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala parti mill-approċċ globali tar-Rapporteur li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE, l-
Artikoli 20, 21 u 30 m’għadhomx imħassra, iżda emendati sabiex iqisu xi wħud mit-titjib il-
ġdid li jinsab fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(2a) L-Artikolu 30(1) huwa sostitwit b’dan 
li ġej:

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

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

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
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Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

(2b) L-Artikolu 30(4) huwa sostitwit b’dan 
li ġej:

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

‘4. Il-portabbiltà tan-numri u l-attivazzjoni 
sussegwenti tagħhom għandhom jiġu 
implimentati fl-iqsar żmien possibbli. Biex 
l-utenti finali jagħmlu ftehim dwar il-
portabbiltà ta' numru lejn provditur ġdid, 
dak in-numru għandu jiġi attivat fi żmien 
ġurnata tax-xogħol minn meta jsir dan il-
ftehim. 

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
jistabbilixxu l-proċess globali tal-
portabbiltà tan-numri, b’kont meħud tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-
kuntratti, il-fattibbiltà teknika u l-ħtieġa li 
tinżamm il-kontinwità tas-servizz lill-
abbonat. Fi kwalunkwe każ, il-waqfien tas-
servizz waqt il-proċess tal-qalba 
m’għandux jaqbeż ġurnata xogħol. L-
awtoritajiet regolatorji kompetenti 
għandhom iqisu wkoll, fejn ikun meħtieġ, 
miżuri biex jiżguraw li l-abbonati jkunu 
protetti matul il-proċess kollu ta’ 
kommutazzjoni u li ma jiġux trasferiti 
kontra r-rieda tagħhom.

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
jistabbilixxu l-proċess globali tal-bidla u 
tal-portabbiltà tan-numri skont il-linji 
gwida BEREC. Dawn għandhom iqisu l-
protezzjoni meħtieġa tal-utent finali waqt 
il-proċess tal-bidla minn provditur għal 
ieħor u l-l-ħtieġa li tkun żgurata l-
effiċjenza f’dan il-proċess. Fi kwalunkwe 
każ, il-waqfien tas-servizz waqt il-proċess 
tal-qalba m’għandux jaqbeż ġurnata 
xogħol. Lill-utenti finali ma għandux 
jinbidlilhom il-provditur kontra r-rieda 
tagħhom. 

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

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

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
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Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2c (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 30 – paragrafu 4a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

(2c) Fl-Artikolu 30, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
‘4a. Il-BEREC għandu jistabbilixxi linji 
gwida dwar ir-responsabbiltajiet rispettivi 
tal-provditur li jirċievi u li jitrasferixxi fil-
proċess tal-qlib u tal-portabilità, inklużi 
kwalunkwe rekwiżiti dwar servizzi tat-
twassil tal-posta elettronika u kwalunkwe 
modalitajiet u proċeduri rilevanti oħra 
skont dan l-Artikolu.’

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2d (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 30 – paragrafu 5

Test fis-seħħ Emenda

(2d) L-Artikolu 30(5) huwa mħassar
5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kuntratti konklużi bejn il-konsumaturi u 
l-impriżi li jipprovdu servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettronika ma jagħtux 
mandat għal perijodu iniżjali ta’ impenn
li jeċċedi 24 xahar. L-Istati Membri jridu 
wkoll jiżguraw li l-impriżi joffru lill-utenti 
l-possibilità li jabbonaw b’kuntratt bi 
żmien massimu ta’ 12-il xahar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi Artikolu 20 ġdid dwar it-tul u t-terminazzjoni ta’ kuntratt. Din id-
dispożizzjoni hija inkluża hemm.
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2e (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 30 – paragrafu 6

Test fis-seħħ Emenda

(2e) L-Artikolu 30(6) jitħassar
6. Bla ħsara għal kwalunkwe perijodu 
kuntrattwali minimu, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet u 
l-proċeduri għat-terminazzjoni ta’ 
kuntratt ma jkunux ta’ diżinċentiv għall-
bdil ta’ fornituri ta’ servizzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 39

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

Test fis-seħħ Emenda

(2f) Fl-Artikolu 34, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
‘1a. Il-proċeduri straġudizzjarji stabbiliti 
skont il-paragrafu 1 għandhom japplikaw 
ukoll għal tilwim relatat ma’ kuntratti 
bejn il-konsumaturi, u utenti finali oħra 
safejn dawn il-proċeduri straġudizzjarji 
jkunu disponibbli wkoll għalihom, u l-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku li huma stabbiliti fi Stat 
Membru ieħor. Fil-każ ta’ tilwim li jaqa’ 
fl-ambitu tad-Direttiva 2013/11/UE*, 
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japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dik id-
Direttiva. 
________________________
* Id-Direttiva 2013/11/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni 
alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-
konsumaturi u li temenda r-Regolament 
(KE) Nru 2006/2004 u d-
Direttiva 2009/22/KE (ĠU L 165, 
18 ta’ Ġunju 2013, p. 63).

Or. en

Emenda 40

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

Test fis-seħħ Emenda

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

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

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

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

Or. en

Emenda 41

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

Test fis-seħħ Emenda
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(2h) Fl-Anness II, il-punt 2.2 huwa 
sostitwit b’dan li ġej:

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

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

Or. en

Emenda 42

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

Test fis-seħħ Emenda

(2i) Fl-Anness II, jiddaħħal il-punt li ġej:
‘2.2.(a) Informazzjoni addizzjonali dwar 
is-servizzi tal-aċċess għall-internet, fejn 
offruti, inklużi b’mod partikolari dettalji 
dwar l-ipprezzar tad-dejta, il-veloċitajiet 
tal-upload u tad-download tad-dejta u 
kwalunkwe limitazzjoni tal-veloċità 
applikabbli, dwar il-possibiltajiet għas-
sorveljanza tal-livelli tal-konsum, fi 
kwalunkwe proċedura applikabbli tal-
ġestjoni tat-traffiku u l-impatt tagħhom 
fuq il-kwalità tas-servizz, dwar il-
privatezza tal-utent finali u dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali.’

Or. en

Emenda 43
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Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2j (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Anness II – punt 2.5

Test fis-seħħ Emenda

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

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

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

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Madankollu, l-Artikoli 23, 24 u 36 
għandhom japplikaw mill-1 ta’ Lulju 2016.

Or. en


