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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. L-ewwel programm tal-politika tal-ispettru tar-radju (RSPP) huwa pass sinifikattiv biex jiġi 
żgurat użu effiċjenti u ottimali ta’ din ir-riżorsa limitata. Il-politika tal-ispettru hija fil-qalba 
tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa, emblematika għall-Kummissjoni, u hija kruċjali għar-
realizzazzjoni tal-objettivi tal-politika fl-istrateġija UE 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv, u l-programm huwa inkluż fost il-50 azzjoni ta’ prijorità tal-Att dwar 
is-Suq Uniku. 

2. L-RSPP jimmira għall-kreazzjoni ta’ industrija Ewropea kompetittiva u vibranti għall-
provvista ta’ servizzi u tagħmir broadband bla fili. Dan il-programm huwa maħsub biex jikseb 
ambjent fejn servizzi pan-Ewropej jistgħu jiffjorixxu.

3. L-allokazzjoni ta’ spettru, benefiċċju pubbliku, għandha ssegwi l-aħjar interessi taċ-
ċittadini Ewropej. L-allokazzjoni effiċjenti u effettiva tal-ispettru se tipprovdi benefiċċji 
soċjali, kulturali u ekonomiċi ulterjuri, tagħti spinta lill-għażla għall-konsumatur, tavvanza l-
kompetittività fuq tul ta’ żmien tal-indusrtriji Ewropej u tikkontribwixxi għas-suq intern 
diġitali.   

4. L-użu tal-ispettru għall-broadband mobbli qed iġib gwadan ta’ benessri għaċ-ċittadini u d-
data trażmessa min-netwerks mobbli żdiedet b’qawwa kbira f’dawn l-aħħar snin. Dan huwa l-
każ anki issa waqt li l-ammont ta’ smartphones, tablet PCs u dongles għadu jkompli jikber 
f’pass ugwalment mgħaġġel. Barra minn hekk, il-broadband mobbli għandha rwol dejjem 
iktar importanti fl-għoti ta’ servizzi u servizzi innovattivi f’oqsma oħra bħall-kura tas-saħħa, 
l-edukazzjoni, il-kultura u l-amministrazzjoni pubblika.

5. L-armonizzazzjoni tal-frekwenzi se tnaqqas l-ispejjeż għall-istallazzjoni ta’ netwerks 
mobbli, tnaqqas l-ispejjeż tat-tagħmir mobbli għall-konsumaturi u tagħti spinta qawwija lill-
kompetizzjoni u l-għażla tal-konsumaturi. Barra minn hekk, se tnaqqas l-interferenza u d-
disturb transkonfinali dannużi.   

6. L-użu effiċjenti tal-ispettru jista’ jgħin b’mod sinifikattiv l-aċċess universali għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi, b’mod partikolari għaċ-ċittadini u n-negozji lokalizzati f’żoni 
inqas popolari jew f’postijiet remoti, bħal żoni rurali jew gżejjer.

7. L-isforzi ta’ armonizzazzjoni tal-ispettru u biex il-broadband bla fili jkun jista’ jiżviluppa 
jipprovdu għodod u opportunitajiet biex jitwassal kontenut kulturali. Fl-istess ħin huwa 
importanti li jiġu żgurati l-opportunitajiet eżistenti għax-xandir terrestri.  L-ispejjeż 
addizzjonali għall-iklerjar tal-band għandhom jiġu kkompensati mill-Istati Membri fejn ikun 
meħtieġ.

8. L-RSPP għandu jkollu miri realistiċi u ambizzjużi biex jgħin lill-kumpaniji Ewropej 
jikkompetu b’aktar saħħa fis-suq dinji. Mingħajr miri ambizzjużi bħal dawn l-Unjoni 
Ewropea tirriskja li taqa’ lura. Barra minn hekk, ir-rilaxx tal-ispettru bla fili minn 790MHz –
862MHz (800Mhz) huwa kruċjali fid-dawl tal-kisba tal-għanijiet stabbiliti mill-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa, kemm f’termini ta’ aċċess rapidu tal-Internet u kif ukoll biex jonqos 
id-distakk diġitali. Il-proċess ta’ rilaxx għandu jitwettaq kemm jista’ jkun malajr iżda mhux 
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aktar tard mill-2013. L-eGovernment, inkluża t-tmexxija tal-proċeduri tal-akkwist pubbliku 
b’sistema elettronika, għandu jikkontribwixxi għall-istallazzjoni tal-broadband madwar l-UE.

9. Jeħtieġ li jkun hemm impenn strateġiku, anki lil hinn mill-2015. Huwa importanti li wieħed 
joffri ċertezza regolatorja meta jkunu involuti investimenti sostanzjali. 

Rigward il-proposta dwar l-RSPP, ir-rapporteur jenfasizza l-bżonn li: 

a) Jinħolqu bands tal-ispettru armonizzati biex jinkoraġġixxu servizzi pan-Ewropej, 
inaqqsu l-piżijiet amministrattivi u jkomplu jsaħħu s-suq intern.

b) Jiġi enfasizzat ir-rilaxx tal-ispettru minn 790 – 862MHz għall-broadband mobbli sal-
2013.

c) Wieħed jeżamina r-rilaxx ulterjuri tal-ispettru fit-“tieni sub-band” taħt 790MHz biex 
inkunu nistgħu nlaħħqu maż-żieda kontinwa fit-taffiku ta’ data.

d.) Nippromwovu frekwenzi biex tiġi pprovduta kapaċità akbar, bħat-2.3 GHz,

e.) Niftakru li huwa kruċjali li l-RSPP jiġi adottat malajr kemm jista' jkun. Approċċ li 
jimxi fuq il-kunsens u li jiffoka fuq aspetti ewlenin u primarjament sabiex jinkisbu aktar 
frekwenzi għas-servizzi mobbli huwa kruċjali. 

Minn perspettiva tas-suq intern, l-għanijiet spjegati fid-dettall hawn fuq huma t-triq li rridu 
nimxu biex insaħħu t-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi fl-Ewropa. L-industrija tal-
komunikazzjoni mobbli storikament kienet katalista għall-iżvilupp ekonomiku għall-komunità 
fuq firxa wiesgħa. Għalhekk, irridu noħolqu ambjent li jippromwovi l-investiment, joħloq 
spazju għat-tkabbir u jagħti lill-Ewropa pożizzjoni ta’ mexxejja fis-suq dinji.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-Artikolu 8a(3) tad-
Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar kwadru regolatorju komuni 
għan-netwerks ta’ komunikazzjonijiet u 

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

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

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

setturi u għas-servizzi essenzjali, inklużi l-
komunikazzjonijiet mobbli, broadband bla 
fili u satellitari, ix-xandir bit-televiżjoni u 
bir-radju, it-trasport, ir-radjolokazzjoni, u 
applikazzjonijiet bħal sistemi ta’ allarm, 
kontrolli mill-bogħod, apparati li jgħinu s-
smigħ, mikrofoni u tagħmir mediku. Huwa 
jappoġġja servizzi pubbliċi bħas-servizzi 
tas-sigurtà u tas-sikurezza, inkluża l-
protezzjoni ċivili, u l-attivitajiet xjentifiċi, 
bħall-meteoroloġija, l-osservazzjoni tad-
Dinja, ir-radjuastronomija u r-riċerka 
spazjali. L-użu effiċjenti tal-Ispettru 
għandu rwol ukoll fl-aċċess universali 
għall-komunikazzjonijiet elettroniċi, 
b’mod partikolari għaċ-ċittadini u n-
negozji lokalizzati f’żoni inqas popolati 
jew f’postijiet remoti, bħaż-żoni rurali jew 
il-gżejjer. Il-miżuri regolatorji dwar l-
ispettru b’hekk għandhom 
implikazzjonijiet ekonomiċi, għas-
sikurezza, għas-saħħa, għall-interess 
pubbliku, kulturali, xjentifiċi, soċjali, 
ambjentali u tekniċi.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-ippjanar strateġiku u l-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru fuq il-
livell tal-Unjoni għandhom ikabbru s-suq 
uniku għas-servizzi u għat-tagħmir tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi bla fili kif 
ukoll politiki oħrajn tal-Unjoni li jeżiġu l-
użu tal-ispettru, biex b’hekk joħolqu 
opportunitajiet ġodda għall-innovazzjoni u 
jagħtu kontribut għall-irkupru ekonomiku u 
għall-integrazzjoni soċjali mal-Unjoni 
kollha, filwaqt li fl-istess ħin jirrispettaw il-
valur soċjali, kulturali u ekonomiku 

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

importanti tal-ispettru. L-armonizzazzjoni 
tal-użu tal-ispettru hija essenzjali wkoll 
biex tiġi żgurata kwalità tas-servizzi 
pprovduti mill-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u biex jinħolqu ekonomiji ta’ 
skala li jnaqqsu kemm l-ispejjeż tal-
istallazzjoni ta’ netwerks mobbli u l-
ispejjeż tal-apparat mobbli għall-
konsumaturi. Għal dan il-għan, l-Unjoni 
għalhekk teħtieġ programm ta’ politika li 
jkopri s-suq intern fl-oqsma kollha tal-
politika tal-Unjoni li jinvolvu l-użu tal-
ispettru bħall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, ir-riċerka u l-iżvilupp (R&D), 
it-trasport u l-enerġija.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Dan l-ewwel programm għandu 
jappoġġja b’mod partikolari l-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv meta jiġi kkunsidrat 
il-potenzjal kbir tas-servizzi bla fili sabiex 
jippromwovu ekonomija bbażata fuq l-
informazzjoni, jiżviluppaw u jgħinu lis-
setturi li jiddependu mit-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni u 
jegħlbu l-qasma diġitali. Da il-programm 
huwa wkoll azzjoni prinċipali fl-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa li għandha l-għan li 
twassal internet bil-broadband veloċi fl-
ekonomija tal-għarfien futura bbażata fuq 
in-netwerks, b’mira ambizzjuża għal 
koperatura broadband universali 
b’veloċitajiet ta’ mill-inqas 30 Mbps għall-
Ewropej kollha sal-2020, biex b’hekk 
jinkisbu l-benefiċċji ekonomiċi u soċjali 
sostenibbli ta’ suq diġitali uniku. Barra 
minn hekk, għandu jappoġġja u 

(4) Dan l-ewwel programm għandu 
jappoġġja b’mod partikolari l-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv meta jiġi kkunsidrat 
il-potenzjal kbir tas-servizzi bla fili sabiex 
jippromwovu ekonomija bbażata fuq l-
informazzjoni, jinkoraġġixxu, jiżviluppaw 
u jgħinu lis-setturi li jiddependu mit-
teknoloġiji tal-informazzjoni bħall-e-
commerce u tal-komunikazzjoni u jegħlbu 
l-qasma diġitali. Dan il-programm huwa 
wkoll azzjoni prinċipali fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa li għandha l-għan li twassal 
internet bil-broadband veloċi fl-ekonomija 
tal-għarfien futura bbażata fuq in-netwerks, 
b’mira ambizzjuża għal koperatura 
broadband universali b’veloċitajiet ta’ mill-
inqas 30 Mbps għall-Ewropej kollha sal-
2020, biex b’hekk jinkisbu l-benefiċċji 
ekonomiċi u soċjali sostenibbli ta’ suq 
diġitali uniku. B’mod partikolari, 
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jippromwovi politiki settorjali oħrajn tal-
Unjoni bħal ambjent sostenibbli u 
inklużjoni ekonomika u soċjali għaċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni. Minħabba l-
importanza tal-applikazzjonijiet bla fili 
għall-innovazzjoni, dan il-programm huwa 
wkoll inizjattiva prinċipali li jappoġġja l-
politiki tal-Unjoni dwar l-innovazzjoni.

jippromwovi l-iżvilupp ta’ swieq ġodda u 
servizzi ġodda għall-SMEs u l-ħolqien ta’ 
impjiegi ġodda. Jinkoraġġixxi wkoll il-
kompetizzjoni u jippermetti lill-
konsumaturi jibbenefikaw minn għażla 
ikbar u prezzijiet aħjar għall-prodotti u s-
servizzi. L-eGovernment, inklużi l-
proċeduri tal-akkwist pubbliku b’sistema 
elettronika, għandu jikkontribwixxi għall-
istallazzjoni tal-broadband. Il-programm
għandu jappoġġja u jippromwovi wkoll
politiki settorjali oħrajn tal-Unjoni bħal 
ambjent sostenibbli u inklużjoni 
ekonomika u soċjali għaċ-ċittadini kollha 
tal-Unjoni, b’mod partikolari għall-
persuni b’diżabilità u ċ-ċittadini li jgħixu 
f’żoni remoti. Minħabba l-importanza tal-
applikazzjonijiet bla fili għall-
innovazzjoni, dan il-programm huwa wkoll 
inizjattiva prinċipali li jappoġġja l-politiki 
tal-Unjoni dwar l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-użu ottimali u effiċjenti tal-ispettru 
jeżiġi monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi, u 
informazzjoni trasparenti aġġornata dwar l-
użu tal-ispettru mal-Unjoni kollha. Filwaqt 
li d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/344/KE dwar id-
disponibbiltà armonizzata tal-
informazzjoni dwar l-użu tal-ispektrum fil-
Komunità teżiġi li l-Istati Membri 
jippubblikaw informazzjoni dwar id-
drittijiet għall-użu, fl-Unjoni huma 
meħtieġa inventarju dettaljat tal-użu 
eżistenti tal-ispettru flimkien ma’ 
metodoloġija effettiva ta’ analiżi u ta’ 
valutazzjoni sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-

(10) L-użu ottimali u effiċjenti tal-ispettru 
jeżiġi monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi, u 
informazzjoni trasparenti aġġornata dwar l-
użu tal-ispettru mal-Unjoni kollha. Filwaqt 
li d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/344/KE dwar id-
disponibbiltà armonizzata tal-
informazzjoni dwar l-użu tal-ispektrum fil-
Komunità teżiġi li l-Istati Membri 
jippubblikaw informazzjoni dwar id-
drittijiet għall-użu, fl-Unjoni huma 
meħtieġa inventarju dettaljat tal-użu 
eżistenti tal-ispettru flimkien ma’ 
metodoloġija effettiva ta’ analiżi u ta’ 
valutazzjoni sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-
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użu tal-ispettru u tat-tagħmir tar-radju, 
b’mod partikolari bejn it-300 MHz u t-
3 GHz. Dan għandu jgħin biex jiġu 
identifikati teknoloġiji u użi ineffiċjenti 
kemm fis-setturi kummerċjali kif ukoll 
f’dawk pubbliċi, u anki assenjazzjonijiet u 
opportunitajiet għal kondiviżjoni mhux 
użati, u sabiex ikunu evalwati l-ħtiġijiet 
futuri tal-konsumaturi u tan-negozji.

użu tal-ispettru u tat-tagħmir tar-radju, 
b’mod partikolari bejn it-300 MHz u s-6 
GHz. Dan għandu jgħin biex jiġu 
identifikati teknoloġiji u użi ineffiċjenti 
kemm fis-setturi kummerċjali kif ukoll 
f’dawk pubbliċi, u anki assenjazzjonijiet u 
opportunitajiet għal kondiviżjoni mhux 
użati, u sabiex ikunu evalwati l-ħtiġijiet 
futuri tal-konsumaturi u tan-negozji. Biex 
dan ikun komplut, l-inventarju għandu 
jinkludi wkoll rapport dwar il-miżuri 
meħuda mill-Istati Membri sabiex 
jimplimentaw deċiżjonijiet meħuda fil-
livell tal-UE rigward l-armonizzazzjoni u 
l-użu tal-bands ta’ frekwenza speċifiċi.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

Or. en

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

Or. en

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi, biex titjieb il-kwalità tas-
servizzi u jiġi żgurat aċċess universali 
għall-komunikazzjonijiet elettroniċi, li 
jegħleb id-differenzi ġeografiċi attwali;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(c) tiġi applikata is-sistema ta’ 
awtorizzazzjoni l-iktar xierqa li tkun l-
inqas oneruża possibbli, sabiex jiġu 
massimizzati l-flessibbiltà u l-effiċjenza fl-
użu tal-ispettru;

Or. en

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(a) ikun disponibbli f’mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti sabiex ikunu 
appoġġjati l-għanijiet tal-politika tal-
Unjoni u jkun promoss l-iżvilupp tal-
attivitajiet ekonomiċi li jiddependu mill-
komunikazzjonijiet elettroniċi, bħall-e-
commerce, f'oqsma li attwalment 
mhumiex servuti minn konnessjonijiet 
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broadband;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

Or. en

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżviluppaw 
u jarmonizzaw l-istandards għat-tagħmir 
tar-radju u għat-terminali tat-
telekomunikazzjonijiet kif ukoll għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi bbażati, fejn ikun meħtieġ, fuq 
mandati ta’ standardizzazzjoni mill-
Kummissjoni lill-korpi ta’ 
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standardizzazzjoni rilevanti. standardizzazzjoni rilevanti. Għandha 
tingħata wkoll attenzjoni speċjali għat-
tagħmir għall-użu ta’ persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sabiex jimplimentaw b’mod sħiħ l-
obbligi tal-paragrafu 1, u b’mod partikolari 
sabiex jiżguraw irwieħhom li l-
kompetizzjoni ma tkunx suġġetta għal 
distorsjonijiet minħabba kwalunkwe 
akkumulazzjoni, trasferiment jew modifika 
fid-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju, l-Istati Membri jistgħu jadottaw, fost 
l-oħrajn, il-miżuri li ġejjin, li huma bla 
ħsara għall-applikazzjoni tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni:

2. Sabiex jimplimentaw b’mod sħiħ l-
obbligi tal-paragrafu 1, u b’mod partikolari 
sabiex jiżguraw irwieħhom li l-
kompetizzjoni ma tkunx suġġetta għal 
distorsjonijiet minħabba kwalunkwe 
akkumulazzjoni, trasferiment jew modifika 
fid-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-
radju, l-Istati Membri għandhom, meta 
jippjanaw l-allokazzjoni tal-ispettru, 
jeżaminaw b’attenzjoni jekk l-allokazzjoni 
ppjanata tal-ispettru, meta jqisu l-
allokazzjonijiet eżistenti tal-ispettru lill-
operaturi mobbli fil-kompetizzjoni, fit-
territorju tagħhom, għandhiex il-
possibilità li tnaqqas jew tgħawweġ il-
kompetizzjoni fis-swieq mobbli 
kkonċernati. Fejn l-allokazzjoni ppjanata 
tal-ispettru, meta jitqiesu l-allokazzjonijiet 
eżistenti tal-ispettru, aktarx li tirriżulta fi 
tnaqqis jew tgħawwiġ tal-kompetizzjoni, l-
Istati Membri għandhom jindirizzaw tali 
tnaqqis jew tgħawiġ billi jadottaw mill-
inqas waħda mill-miżuri li ġejjin, li huma 
bla ħsara għall-applikazzjoni tar-regoli 
dwar il-kompetizzjoni:

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti fid-Deċiżjoni 2010/267/UE, skont 
id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE. F’każijiet 
eċċezzjonali ġġustifikati b’mod xieraq 
minħabba raġunijiet tekniċi, il-
Kummissjoni tista’ tawtorizza derogi 
speċifiċi sal-2015. Skont l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha, addizzjonalment, tieħu azzjoni 
biex tippromwovi Dividend Diġitali ieħor 
(698-790MHz) u tikkunsidra l-
konverġenza ta’ servizzi għal 470-698 
MHz fuq żmien twil. Bands ġodda tal-
ispettru bħall-band 2.3 GHz, li għandhom 
jiġu allokati għas-servizzi mobbli, biex 
primarjament iżidu l-kapaċità, għandhom 
jiġu meqjusa wkoll.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-provvista ta’ aċċess għall-
kontenut u għas-servizzi broadband 
permezz tal-medda ta’ 790-862 MHz 
(800 MHz) ikun inkoraġġit f’żoni ftit li 
xejn popolati, b’mod partikolari permezz 

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

għandhom jeżaminaw modi u, fejn ikun 
meħtieġ, jieħdu miżuri xierqa sabiex 
jiżguraw irwieħhom li l-liberalizzazzjoni 
tal-medda tat-800 MHz ma taffetwax ħażin 
lill-utenti tal-ħolqien ta’ programmi u ta’ 
avvenimenti speċjali (PMSE).

Or. en

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

-1. B’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw 
disponibilità suffiċjenti tal-ispettru għas-
servizzi tax-xandir terrestri;

Or. en

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha li jkun disponibbli 
spettru suffiċjenti f’kundizzjonijiet 
armonizzati sabiex ikun appoġġjat l-
iżvilupp ta’ servizzi ta’ sikurezza u ċ-
ċirkolazzjoni libera tal-apparati relatati kif 
ukoll l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet 
interoperabbli u innovattivi għall-
protezzjoni tal-pubbliku u għall-għajnuna 

3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura ruħha li 
jkun disponibbli spettru suffiċjenti 
f’kundizzjonijiet armonizzati sabiex ikun 
appoġġjat l-iżvilupp ta’ servizzi ta’ 
sikurezza u ċ-ċirkolazzjoni libera tal-
apparati relatati kif ukoll l-iżvilupp ta’ 
soluzzjonijiet interoperabbli u innovattivi 
għall-protezzjoni tal-pubbliku u għall-
għajnuna f’diżastri.
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f’diżastri.

Or. en

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4a. L-Istati Membri għandhom, 
b’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, ifittxu 
sett minimu ta’ bands ċentrali armonizzati 
għall-PMSEs fl-Unjoni, skont l-objettivi 
tal-Unjoni biex itejbu l-integrazzjoni tas-
suq intern u l-aċċess għall-kultura.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

1. Il-Kummissjoni, megħjuna mill-Istati 
Membri, li għandhom jipprovdu l-
informazzjoni kollha xierqa dwar l-użu tal-
ispettru, għandha toħloq inventarju tal-użu 
eżistenti tal-ispettru u tal-ħtiġijiet futuri 
possibbli għall-ispettru armonizzat fl-
Unjoni. Bħala pass inizzjali, tali 
inventarju għandu jinkludi frekwenzi fil-
medda mit-300 MHz sas-6 GHz. L-
inventarju għandu jinkludi wkoll rapport 
dwar il-miżuri meħuda mill-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw deċiżjonijiet meħuda 
fil-livell tal-UE rigward l-armonizzazzjoni 
u l-użu tal-bands ta’ frekwenza speċifiċi.

Or. en
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Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

Or. en

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Unjoni għandha tipprovdi, meta 
tintalab tagħmel dan, appoġġ politiku u 
tekniku lill-Istati Membri fin-negozjati 
bilaterali tagħhom ma’ pajjiżi ġirien li 
mhumiex membri tal-Unjoni, inklużi l-
pajjiżi ta’ adeżjoni u dawk kandidati, 
sabiex ikunu solvuti kwistjonijiet ta’ 
koordinazzjoni tal-ispettru li ma jħallux li 
l-Istati Membri jimplimentaw l-obbligi 
tagħhom taħt il-liġi tal-Unjoni rigward il-
politika u l-ġestjoni tal-ispettru. L-Unjoni 
għandha tappoġġja wkoll l-isforzi ta’ 
pajjiżi terzi sabiex jimplimentaw ġestjoni
tal-ispettru li tkun kompatibbli ma’ dik tal-
Unjoni, ħalli jiġu salvagwardjati l-għanijiet 

4. L-Unjoni għandha tassisti lill-Istati 
Membri b’appoġġ politiku u tekniku fin-
negozjati bilaterali u multilaterali ma’ 
pajjiżi ġirien li mhumiex membri tal-
Unjoni, inklużi l-pajjiżi ta’ adeżjoni u 
dawk kandidati, sabiex ikunu solvuti 
kwistjonijiet ta’ koordinazzjoni tal-ispettru 
li ma jħallux li l-Istati Membri 
jimplimentaw l-obbligi tagħhom taħt il-liġi 
tal-Unjoni rigward il-politika u l-ġestjoni 
tal-ispettru. L-Unjoni għandha tappoġġja 
wkoll l-isforzi ta’ pajjiżi terzi sabiex 
jimplimentaw ġestjoni tal-ispettru li tkun 
kompatibbli ma’ dik tal-Unjoni, ħalli jiġu 
salvagwardjati l-għanijiet tal-politika dwar 
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tal-politika dwar l-ispettru tal-Unjoni. l-ispettru tal-Unjoni.

Or. en


