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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-regolament attwali dwar ir-roaming (2007, emendat fl-2009) jipprovdi ħlasijiet regolati fuq 
telefonati bir-roaming u messaġġi testwali, u se jagħlaq fit-30 ta' Ġunju 2012. Ir-regolament 
kien effikaċi peress li huwa żied b'mod konsiderevoli l-prezz kemm tat-telefonati bir-roaming 
kif ukoll tal-messaġġi testwali. Il-prezzijiet bl-imnut, madankollu, huma qrib ħafna tat-tariffi 
massimi stabbiliti mill-Unjoni u għadna neqsin mill-kompetizzjoni.

Ir-Rapporteur tagħkom tixtieq tfakkar li l-Kummissjoni niżżlet fl-għanijiet tagħha għall-
Aġenda Diġitali Ewropea li d-differenzi bejn it-tariffi tar-roaming u dawk nazzjonali 
għandhom jersqu qrib iż-żero sal-2015. Ir-Rapporteur hija tal-fehma li, sabiex nersqu eqreb li 
nilħqu dan l-għan, huwa neċessarju li wieħed isib soluzzjoni li tiggarantixxi l-kompetizzjoni u 
l-funzjonament effikaċi tas-suq tar-roaming anki wara d-data stabbilita. Ir-Rapporteur tfakkar 
ukoll li l-isforzi biex ikun hemm il-varar ta' netwerks tal-broadband jistgħu jkunu ta' appoġġ 
għall-ħolqien ta' għodod li jistgħu jservu ta' alternattiva għas-servizz tar-roaming.

Il-proposta għal regolament ġdid (Roaming III) tkompli tirregola l-ħlasijiet tar-roaming għal 
telefonati u messaġġi testwali u tintroduċi element essenzjali ġdid: tariffa Euro-dejta għas-
servizzi tar-roaming tad-dejta bl-imnut. Il-proposta tintroduċi wkoll miżuri strutturali biex 
tinkoraġġixxi l-kompetizzjoni filwaqt li l-limiti tal-prezzijiet jinżammu bħala 'xibka ta' 
protezzjoni' temporanja għall-konsumaturi sabiex ikopru l-perjodu sakemm il-kompetizzjoni 
innifisha tniżżel il-prezzijiet.

Sa mill-1 ta' Lulju 2014, il-konsumaturi għandhom jiġu permessi jiffirmaw kuntratt għar-
roaming mobbli li jkun separat mill-kuntratt ta' servizz mobbli nazzjonali. Dan jinkoraġġixxi 
l-kompetizzjoni fis-suq tar-roaming u huwa mezz ta' progress fl-iżvilupp. Ir-regolament tal-
prezzijiet bl-imnut għandu jkompli sal-1 ta' Ġunju2016, iżda jista' jkun estiż sakemm jidħlu 
fis-seħħ b'mod komplut il-miżuri strutturali stabbiliti minnu. 

Dwar il-limiti tal-prezzijiet u l-miżuri strutturali

Ir-Rapporteur trid tenfasizza li hemm lok għat-tnaqqis tal-limiti tal-prezzijiet propost mill-
Kummissjoni. Madankollu, il-prezzijiet għoljin huma minħabba nuqqas ta' kompetizzjoni fis-
suq tar-roaming li, min-naħa tiegħu, joriġina minn problemi strutturali fis-suq. Għal din ir-
raġuni, is-soluzzjoni għas-sitwazzjoni tal-preżent hija bbażata fuq miżuri strutturali li huma 
appoġġati minn regolament temporanju tal-prezzijiet. Il-limiti tal-prezzijiet (bl-ingrossa u bl-
imnut) għandhom iħallu lok biżżejjed biex fornituri ġodda jidħlu fis-suq, u konsegwentement, 
biex tiżdied il-kompetizzjoni. 

Minkejja dan, peress li t-teknoloġija tiżviluppa b'mod rapidu u soluzzjonijiet tekniċi għas-
separazzjoni li ġew diskussi s'issa għandhom vantaġġi prinċipali iżda wkoll żvantaġġi u 
inċertezzi, ir-Rapporteur tikkunsidra li r-Regolament m'għandux jippromwovi soluzzjoni 
teknika waħda. Minflok, għandhom jiġu magħżula u miżmuma ċerti elementi prinċipali 
(inkluża l-possibilità taż-żamma tal-istess numru mobbli) li jistgħu jiġu ssodisfati bis-
soluzzjoni teknika, filwaqt li d-deċiżjoni finali forma ta' soluzzjoni teknika għandha titħalla 
f'idejn l-esperti tekniċi tal-qasam. Dan jiggarantixxi l-funzjonament effikaċi tar-Regolament 
il-ġdid peress li l-konsumaturi ma jitgħabbewx bl-użu ta' servizzi ġodda minħabba 
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kumplessità żejda. Dan jipprevjeni wkoll l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni li diġà jkun għalaq 
żmienha meta tiġi implimentata.
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Il-ħarsien tal-konsumatur u t-trasparenza

Ġie nnutat f'diversi rapporti li t-trasparenza tal-prezzijiet tjiebet b'mod sinifikanti bl-
introduzzjoni tar-regolamenti preċedenti tar-roaming. Madankollu, ir-Rapporteur tixtieq 
tfakkar li dan il-progress għandu jkompli.

It-tibdiliet strutturali proposti għandhom jiġu diżinjati filwaqt li tingħata l-ikbar attenzjoni lill-
faċilità ta' użu u lit-trasparenza għall-konsumatur; il-konsumaturi għandhom jiġu garantiti 
informazzjoni b'mod ċar u li jiftiehem li jagħmilha aktar faċli li jitqabblu l-prezzijiet u 
possibilment jinbidlu l-operaturi ta' servizzi tar-roaming.

Il-konsumaturi għandhom jirċievu messaġġ testwali ta' prezzijiet dettaljati tar-roaming meta 
jaslu f'pajjiż ieħor, kemm fi ħdan l-Unjoni u kemm 'il barra minnha. Minbarra dan, il-'limitu 
ta' sikurezza'' ta' 50 euro, jew limitu personalizzat ta' sikurezza b'ammont ieħor, li jipprevjeni 
'kontijiet li jaħsdu', għandhom jiġu estiżi għal roaming f'terzi pajjiżi. Minbarra dan, il-
konsumatur għandu jirċievi notifika mill-operatur meta jkun qed iqarrab għal-'limitu tas-
sikurezza' tar-roaming.

Bħala nota ġenerali, ir-Rapporteur tenfasizza li l-Kummissjoni missha ħadet l-opportunità ta' 
din ir-riformulazzjoni biex takkwista struttura aktar ċara dwar dan ir-Regolament, permezz 
tal-konsolidazzjoni tad-dispożizzjonijiet kollha dwar il-ħarsien tal-konsumaturi (li tinkludi 'l-
kontijiet li jaħsdu') u dwar ir-rekwiżiti ta' trasparenza applikabbli għas-servizzi kollha tar-
roaming, kompluti b'miżuri speċifiċi għal telefonati, SMS, MMS u servizzi ta' roaming tad-
dejta. Dan jista' jagħti liċ-ċittadini stampa aktar ċara dwar id-drittijiet tagħhom, filwaqt li fl-
istess ħin jagħmel ir-regolament jinqara aħjar u jippromwovi leġiżlazzjoni aħjar.
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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 regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-objettiv tat-tnaqqis tad-differenza 
bejn it-tariffi tar-roaming u dawk 
nazzjonali sabiex huma jersqu lejn iż-żero 
sal-2015, huwa inkluż fost il-Miri 
Ewlenin tal-Prestazzjoni tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
intitolata "Aġenda Diġitali għall-
Ewropa"1. 
_____________
1COM (2010) 0245.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Skont il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni bit-titolu 'Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa', il-mira tal-'broadband 
bażika' hija li netwerks bħal dawn 
għandhom ikopru 100% taċ-ċittadini tal-
Unjoni sal-2013. Minbarra dan, il-
Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni tagħha 
bit-titolu 'Il-Broadband Ewropew: 
investiment fi tkabbir ekonomiku mmexxi 
diġitalment'1 iddeskriviet kif l-aħjar li jiġi 
inkoraġġut il-varar u l-użu ta' broadband 
b'veloċità għolja u b'veloċità għolja ħafna 
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fl-Unjoni sabiex jiġi stimulat l-iżvilupp 
tal-ekonomija diġitali, filwaqt li jkun 
permess li jinbdew servizzi ġodda.
_____________
1COM(2010)0472.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 17c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17c) L-iżvilupp tan-netwerks broadband 
wireless li jippermettu aċċess għall-
internet u għal applikazzjonijiet 
innovattivi oħra huwa objettiv prinċipali 
tal-Unjoni u, fi ħdan dan il-qafas, l-ewwel 
Programm tal-Politika tal-Ispettru tar-
Radju multiannwali li ġie stabbilit mid-
[Deċiżjoni Nru .../...UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill...] jipprova jalloka 
spettru suffiċjenti u adegwat f'waqtu 
sabiex jiġu appoġġati l-objettivi politiki 
tal-Unjoni u biex tiġi ssodisfata mill-aħjar 
id-domanda dejjem tiżdied għal traffiku 
tad-dejta wireless. Il-Parlament Ewropew, 
fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2011 
dwar 'Il-Broadband Ewropew: l-
investiment fi tkabbir ekonomiku mmexxi 
diġitalment'1 jistieden lill-Kummissjoni 
tikkoordina l-aħjar prattiki fost l-Istati 
Membri fil-qasam tan-netwerks WiFi 
aċċessibbli, bla ħlas u b’veloċità għolja 
tat-trasport pubbliku.
_____________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0322P7._

Or. en
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Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 17d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17d) Il-Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni 
tagħha bit-titolu 'Dwar ir-rapport interim 
dwar il-qagħda tal-iżvilupp tas-servizzi 
tar-roaming fl-Unjoni Ewropea'1, tinnota 
li żviluppi teknoloġiċi u/jew l-alternattivi 
għas-servizzi tar-roaming, bħad-
disponibbiltà tal-"Voice over Internet 
Protocol" (VoIP) jew tal-WiFi, jistgħu 
jrendu s-suq tar-roaming tal-Unjoni aktar 
kompetittiv; filwaqt li dawn l-alternattivi, 
partikolarment is-servizzi VoIP, qed 
jintużaw dejjem aktar fil-livell domestiku, 
ma kienx hemm żviluppi sinifikanti fl-użu 
tagħhom waqt ir-roaming.
_____________
1COM(2010)0356.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(22) Il-klijenti għandu jkollhom id-dritt li 
jagħżlu bejgħ separat tas-servizzi roaming 
mill-bejgħ tal-pakkett mobbli domestiku 
tagħhom. Għandhom jiġu stipulati prinċipji 
bażiċi fir-rigward tal-provvediment ta' 
bejgħ separat ta' servizzi roaming li 
għandhom jiġu introdotti b'mod koordinat 
fl-Unjoni kollha. Il-kondizzjonijiet offerti 
minn fornituri domestiċi ta' servizzi 
roaming għandhom ikunu b'mod li l-
klijenti jistgħu iqabbluhom faċilment. 
Biex jintlaħaq dan l-għan, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi kriterji uniformi 
għall-għoti ta' din l-informazzjoni. Għal 
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dan il-għan, is-setgħa li tadotta atti skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa mal-BEREC u mal-persuni kollha 
interessati, inkluż fuq il-livell tal-esperti. 
Il-Kummissjoni, meta qed tipprepara u 
tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trasmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa 
tad-dokumenti relevanti, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Sakemm jiġu 
adottati dawn il-kriterji, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jinkoraġġixxu l-għoti ta' informazzjoni 
komparabbli, pereżempju permezz ta' 
gwidi li jużaw bħala referenza t-tariffi 
regolati applikati għas-servizzi roaming 
relevanti. Il-klijenti għandhom ikunu ħielsa 
li jagħżlu fornitur differenti għas-servizzi 
roaming mingħajr ma jibdlu n-numru 
tagħhom, u b'mod li jiżgura l-
interoperabbiltà tas-servizzi, fejn is-
servizzi roaming jiġu pprovduti jkun fejn 
ikun fl-Unjoni u bl-istess livell ta' kwalità.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-klijenti għandhom ikunu jistgħu 
jbiddlu faċilment, fl-aktar żmien qasir 
possibbli, bla pieni u mingħajr ħlas, għal 
operaturi alternattivi tar-roaming jew 
bejn operaturi alternattivi tar-roaming.

Or. en
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Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) B’mod partikolari, operaturi mobbli 
għandhom jipprovdu lill-klijenti roaming 

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

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

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Madankollu, mid-dħul fis-seħħ tal-
emendi introdotti bir-Regolament (KE) 
Nru 544/2009, ġie osservat li huwa anqas 
probabbli li l-klijenti b'tariffi mħallsin 
minn qabel li jirċievu "kontijiet li jaħsdu" 
għall-użu ta' servizzi ta' roaming ta' dejta, 

(74) Il-klijenti b'tariffi mħallsin minn qabel 
jistgħu jirċievu wkoll "kontijiet li jaħsdu" 
għall-użu ta' servizzi ta' roaming ta' dejta. 
Għal din ir-raġuni, id-dispożizzjonijiet 
dwar il-limitu tal-interruzzjoni tas-servizz 
għandhom japplikaw għal dawn il-klijenti. 
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minħabba li li l-ammont ta' kreditu 
disponibbli diġà jkun intgħażel minn 
qabel. Barra minn hekk, bit-tariffa Ewro-
dejta tranżitorja b'rati regolati għal tariffi 
tar-roaming ta' dejta, dawn il-klijenti se 
jibbenefikaw ukoll minn protezzjoni 
addizzjonali kontra l-prezzijiet għoljin 
għal dawk is-servizzi. Għal dawn ir-
raġunijiet, id-dispożizzjonijiet dwar il-
limitu tal-interruzzjoni tas-servizz ma 
għandhomx japplikaw għal klijenti li 
għandhom kuntratti mħallsin minn qabel.

Minbarra dan, il-klijenti li għandhom 
kuntratti mħallsin minn qabel għandhom 
jirċievu avviż fi żmien xieraq li jindika li 
huma qed iqarrbu lejn il-limitu tal-
kreditu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti li ħallsu minn qabel jeħtieġu l-istess livell ta' protezzjoni bħall-klijenti l-oħra, 
speċjalment meta kuntratti mħallsin minn qabel jippermettu l-użu ta' servizzi ta' 
komunikazzjoni lil hinn mil-limitu tal-kreditu jew jinkludu "għażla awtomatika ta' ħlas".  
Minbarra dan, peress li l-użu ta' servizzi roaming jista' jimplika l-konsum ta' malajr tal-
kreditu, il-fornituri għandhom jibagħtu avviż lill-konsumaturi sabiex jipprevjenu li l-kreditu 
jispiċċa f'salt u b'mod mhux mistenni.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll 
regoli mmirati sabiex tiżdied it-trasparenza 
tal-prezzijiet u jittejjeb l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tariffi lill-utenti ta’ 
servizzi ta’ roaming madwar l-Unjoni  . L-
istess regoli ta' trasparenza msemmija fl-
Artikolu 15(3) għandhom japplikaw ukoll 
għall-fornituri domestiċi, mutatis 
mutandis, fir-rigward tas-servizzi roaming 
użati barra mill-Unjoni.

Or. en
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Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jkun newtrali f'termini teknoloġiċi sabiex jevita li jkun hemm 
leġiżlazzjoni li diġà tkun antikwata fl-istadju tal-implimentazzjoni.  Dan jirreferi għad-
direzzjoni ta' "dual imsi" (żewġ identitajiet ta' abbonat ta' telefown ċellulari fuq l-istess SIM 
card), li ġiet proposta mill-KE bħala soluzzjoni teknika.

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-fornituri għandhom jinfurmaw lill-
klijenti b'mod ċar u li jiftiehem dwar it-
tariffi u l-offerti ta' servizzi roaming.  Il-
Kummissjoni, permezz ta' att delegat 
skont l-Artikolu 17a, għandha 
tistabbilixxi kriterji uniformi għall-
provvista ta' informazzjoni bħal din 
sabiex tiżgura l-komparabbiltà, wara li 
tkun ikkonsultat lill-BEREC u lil dawk 
interessati. Sakemm jiġu adottati dawn il-
kriterji, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jinkoraġġixxu l-
għoti ta' informazzjoni komparabbli, 
pereżempju permezz ta' gwidi li jużaw 
bħala referenza t-tariffi regolati applikati 
għas-servizzi roaming relevanti.

Or. en

Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp tas-suq uniku, 
l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet tekniċi 
għall-faċilità ta' bejgħ separat ta' servizzi 
roaming għandu jsir fl-istess ħin fl-Unjoni 
kollha u għandu jissodisfa l-kriterji li 
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ġejjin:
a) kull soluzzjoni teknika għandha tkun 
kosteffikaċi;
b) għandha tiġi diżinjata b'mod li 
tiffaċilita l-użu għall-klijent;
c) għandha tippermetti grad massimu ta' 
interoperabbiltà;
d) il-klijenti għandhom ikunu jistgħu 
jaqilbu faċilment għal fornutr alternattiv 
tar-roaming jew bejn fornituri alternattivi 
tar-roaming filwaqt li jżommu n-numru 
tagħhom tal-mowbajl; 
e) ir-roaming minn ċittadini tal-Unjoni 
f'pajjiżi terzi jew minn ċittadini ta' pajjiżi 
terzi fl-Unjoni m'għandux jiġi mxekkel.

Or. en

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi għandhom 
jiżguraw li sal-1 ta' Lulju 2014, il-
faċilitajiet ikunu ġew implimentati, u 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-
paragrafu 1. M'għandu jkun hemm l-ebda 
tariffi diretti għall-klijenti għall-użu tal-
faċilità fir-rigward tal-bejgħ separat tas-
servizzi roaming.
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faċilità.

Or. en

Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-BEREC, wara li kkonsulta l-partijiet 
interessati u b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandu jistipula fi żmien
perjodu raġonevoli li ma jaqbiżx tliet xhur 
wara l-adozzjoni tal-linji gwida ta' dan ir-
Regolament fir-rigward ta' soluzzjonijiet 
tekniċi armonizzati relatati mal-faċilità 
għal servizzi roaming separati u tal-
proċeduri armonizzati biex jinbidel il-
fornitur ta' servizzi roaming. Fuq talba 
motivata mill-BEREC, il-Kummissjoni 
tista' testendi dak il-perjodu.

Il-BEREC, wara li kkonsulta l-partijiet 
interessati u b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandu jistipula l-linji 
gwida fi żmien sitt xhur wara l-adozzjoni 
ta' dan ir-Regolament, fir-rigward ta' 
soluzzjonijiet tekniċi armonizzati relatati 
mal-faċilità għal servizzi roaming separati 
u tal-proċeduri armonizzati biex jinbidel il-
fornitur ta' servizzi roaming. Is-
soluzzjonijiet u proċeduri tekniċi bħal 
dawn għandhom jissodisfaw il-kriterji li 
ġew stipulati fil-paragrafu 1. Fuq talba 
motivata mill-BEREC, il-Kummissjoni 
tista' testendi dak il-perjodu darba b'mhux 
aktar minn sitt xhur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kumplessità tal-kompitu, il-BEREC għandu jingħata żmien addizzjonali biex 
jipproduċi l-linji gwida inizjali għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti essenzjali għall-faċilità 
ta' bejgħ separat tas-servizzi roaming.    Tista' tingħata estensjoni ta' dan iż-żmien ta' 
preparazzjoni mill-Kummissjoni iżda għandha tibqa' ristretta.

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista'
tagħti mandat lil Korp Ewropew ta' 
Standardizzazzjoni għall-adattament tal-
istandards rilevanti li jkunu meħtieġa għall-

Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tagħti mandat lil Korp Ewropew 
ta' Standardizzazzjoni għall-adattament tal-
istandards rilevanti li jkunu meħtieġa għall-
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implimentazzjoni armonizzata tal-faċilità. implimentazzjoni armonizzata tal-faċilità.

Or. en

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,32  kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew EUR
0,11  kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,20 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 . 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

ta’ EUR 0,20, EUR 0,15 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,60 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,45 u 
EUR 0,30, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,30 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe klijent roaming jista’ jitlob 
fi kwalunkwe ħin li jibdel għal jew minn 
tariffa Ewro-dejta filwaqt li jirrispetta l-

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

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

Or. en

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minbarra l-paragrafu 1, il-klijenti 
għandu jkollhom id-dritt li jitolbu u 

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux possibbli għal apparat li ma jappoġġax il-funzjonalità tal-SMS.

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE478.349v01-00 22/24 PA\885374MT.doc

MT

kuntratti li jitħallsu wara. Il-klijenti 
roaming li għandhom kuntratti mħallsin 
minn qabel għandhom jirċievu wkoll avviż 
fi żmien xieraq li jindika li huma qed 
iqarrbu lejn il-limitu tal-kreditu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti li ħallsu minn qabel jeħtieġu l-istess livell ta' protezzjoni bħall-klijenti l-oħra, 
speċjalment meta kuntratti mħallsin minn qabel jippermettu l-użu ta' servizzi ta' 
komunikazzjoni lil hinn mil-limitu tal-kreditu jew jinkludu "għażla awtomatika ta' ħlas".  
Minbarra dan, peress li l-użu ta' servizzi roaming jista' jimplika l-konsum ta' malajr tal-
kreditu, il-fornituri għandhom jibagħtu avviż lill-konsumaturi sabiex jipprevjenu li l-kreditu 
jispiċċa f'salt u b'mod mhux mistenni.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kull fornitur domestiku għandu jipprovdi l-
opportunità għall-klijenti roaming kollha 
tagħhom biex, intenzjonalment u mingħajr 
ħlas, jagħżlu faċilità li tipprovdi 
informazzjoni dwar il-konsum akkumulat, 
espressa bħala volum jew fil-munita li biha 
jħallas il-klijent roaming, tas-servizzi ta' 
roaming tad-dejta bl-imnut provduti kemm 
fl-Unjoni kif ukoll barra l-Unjoni u li 
tiggarantixxi li, mingħajr il-kunsens 
espliċitu tal-klijent, in-nefqa akkumulata 
għal servizzi roaming ta’ dejta bħal dawn 
fuq perjodu speċifikat ta’ użu ma taqbiżx 
limitu finanzjarju speċifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-avviżi dwar il-limitu tal-qtugħ għandhom jiġu estiżi għal destinazzjonijiet tal-ivvjaġġar lil 
hinn mill-Ewropa kif ukoll biex jipprevjenu "kontijiet li jaħsdu". 
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Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Arikolu 17a 
Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti delegati 
hija mogħtija lill-Kummissjoni skont il-
kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
2. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 4(5a) għandha tingħata lill-
Kummissjoni minn...* sad-data msemmija 
fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 22. 
3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikolu 4(5a) tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Hija ma 
għandha taffettwa l-validità tal-ebda att 
delegat li diġà jkun fis-seħħ. 
4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-
istess ħin lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.
5. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 4(5a) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew jew lill-Kunsill, 
jew jekk qabel l-iskadenza ta' dan il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-
Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. 
Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 
fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.
_____________
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* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

Or. en


