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Emenda 24
Angelika Niebler
Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

RAKKOMANDAZZJONI TAL-
KUMMISSJONI

dwar miżuri biex tonqos l-ispiża biex isiru
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja

dwar miżuri biex tonqos l-ispiża biex isiru 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 4(2)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), is-suq 
intern huwa qasam li fih tapplika kompetenza kondiviża bejn l-Unjoni u l-Istati Membri u, 
skont l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), għandu jiġi kkunsidrat ukoll il-
prinċipju tal-proporzjonalità. L-għanijiet tal-miżuri inkwistjoni jistgħu jintlaħqu b’mod 
adegwat mill-Istati Membri. M’huma meħtieġa l-ebda armonizzazzjoni imposta uffiċjalment, 
jew Regolament tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Emenda 25
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar miżuri biex tonqos l-ispiża biex isiru 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja

dwar miżuri biex tonqos l-ispiża biex isiru 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu. l-adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
tekniċi fit-test kollu).

Emenda 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar miżuri biex tonqos l-ispiża biex isiru 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja

dwar miżuri biex tonqos l-ispiża biex isiru 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont il-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, stabbiliti fl-Artikolu 5 TUE, it-test 
propost għandu jiġi adottat fil-forma ta’ Direttiva. Jekk jiġi adottat fil-forma ta’ Regolament, 
dan jillimita l-flessibbiltà li jeħtieġu l-ispeċifitajiet nazzjonali u reġjonali, u joħloq 
burokrazija mhux neċessarja u jinjora r-regoli eżistenti fl-Istati Membri. It-terminu 
‘Regolament’ għandu għalhekk jinbidel b’ ‘Direttiva’.

Emenda 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar miżuri biex tonqos l-ispiża biex isiru 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 

dwar miżuri biex tonqos l-ispiża biex isiru 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
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b’veloċità għolja b’veloċità għolja
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regolament ma jikkunsidrax id-differenzi nazzjonali, inkluż il-livell ta’ kompetizzjoni. L-UE 
għandha tagħti lill-Istati Membri l-flessibbiltà li jimplimentaw miżuri b’mod li jkunu jaqblu 
mal-kuntest nazzjonali tagħhom.

Emenda 28
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar miżuri biex tonqos l-ispiża biex isiru 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja

dwar miżuri biex tonqos l-ispiża biex isiru 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emendi orizzontali li għandhom jissostitwixxu l-kelma “Regolament” bil-kelma “Direttiva” 
fit-test kollu. Sabiex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-proposta, huwa importanti li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jimplimentaw id-dispożizzjonijiet proposti b’mod flessibbli u skont iċ-
ċirkostanzi nazzjonali. Id-drittijiet tal-proprjetà, id-drittijiet tas-sidien u l-permessi tal-bini 
lokali huma kompetenzi nazzjonali u kwalunkwe miżura proposta għandha tirrispetta l-
prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 29
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar miżuri biex tonqos l-ispiża biex isiru 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja

dwar miżuri biex tonqos l-ispiża biex isiru 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tapplika orizzontalment għat-test kollu. It-tħassib ewlieni mis-sidien tan-
netwerk tal-elettriku, kif ukoll 14-il opinjoni negattiva minn parlamenti nazzjonali tal-Istati 
Membri dwar kwistjonijiet ta’ sussidjarjetà f’dan id-dossier, jistgħu jwasslu lill-Parlament 
biex jiddubita kemm tkun ħaġa għaqlija li dan il-fajl jitressaq bħala regolament f’dan iż-
żmien. Huwa ċar ukoll li r-regolament ifittex b’mod estensiv li jindirizza t-tħassib lokali 
inerenti. L-għarfien lokali dwar l-importanza li jiġu sfruttati effetti ta’ sinerġija addizzjonali 
jidher diġà għoli.

Emenda 30
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att 
leġiżlattiv lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidra l-abbozz tal-att 
leġiżlattiv mill-Parlamenti nazzjonali,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-opinjonijiet huma diġà magħrufa u ddokumentati fid-dejtabejż tal-IPEX.
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Emenda 31
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Billi t-teknoloġiji tal-Informazzjoni u 
tal-Komunikazzjoni jinsabu fil-qalba tas-
soċjetà diġitali u llum jammontaw għal 
madwar 20 % tat-tkabbir annwali tal-
Ewropa fil-produttività,  4.5 % tal-PDG 
tal-Ewropa u jiġġeneraw 25 % tal-
investiment privat fir-Riċerka u l-Iżvilupp, 
potenzjalment jikkostitwixxu kontributur 
straordinarju għat-tkabbir u l-impjiegi.

Or. en

Emenda 32
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Filwaqt li għarfu l-importanza fit-tifrix 
tal-broadband b’veloċità għolja, l-Istati 
Membri approvaw il-miri ambizzjużi tal-
broadband stabbiliti fil-Komunikazzjoni
mingħand il-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni "The Digital Agenda 
for Europe – Driving European growth 
digitally" (L-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa – noħolqu tkabbir Ewropew b’mod 
diġitali)29("l-Aġenda Diġitali"): 100% 
kopertura tal-broadband sal-2013 u żieda
ta’ 30 Mbps fil-veloċitajiet għad-djar 
kollha, b’mill-anqas 50% tad-djar 
jabbonaw għal konnessjonijiet tal-internet 
b’veloċità aktar minn 100 Mbps sal-2020.

(2) Filwaqt li għarfu l-importanza fit-tifrix 
tal-broadband b’veloċità għolja, l-Unjoni 
Ewropea u l-Istati Membri tagħha jridu 
japprovaw il-miri ambizzjużi tal-
broadband.  Il-Komunikazzjoni mingħand 
il-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni
“The Digital Agenda for Europe – Driving 
European growth digitally” (L-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa – noħolqu tkabbir 
Ewropew b’mod diġitali)(“l-Aġenda 
Diġitali”) tistipula li sal-2020 l-Ewropej 
kollha għandhom ikollhom aċċess għall-
Internet b’veloċità ta’ aktar minn
30 Mbps u 50 % jew aktar tad-djar
Ewropej għandhom jabbonaw għal 
konnessjonijiet tal-Internet ta’ aktar minn 
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100 Mbps. Madankollu, minħabba l-
evoluzzjoni mgħaġġla tat-teknoloġiji li 
jwasslu għal konnessjonijiet tal-Internet 
aktar veloċi , u minħabba d-domanda 
dejjem tiżdied fuq is-servizzi elettroniċi, 
huwa xieraq li llum ikun hemm fil-mira 
veloċità tal-konnessjoni tal-internet 
ambizzjuża ta’ aktar minn 100Mbps
b’50 % tad-djar ikollhom aċċess għal 1 
Gbps sal-2020, kif stabbilit fir-
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar 
l-“Aġenda Diġitali għat-Tkabbir, il-
Mobilità u l-Impjiegi: wasal iż-żmien li 
nħaffu l-ħidma tagħna” 29a

__________________ __________________
29 COM (2010)245; ara wkoll l-analiżi tal-
Aġenda Diġitali, COM(2012) 784 finali.

29 COM (2010)245; ara wkoll l-analiżi tal-
Aġenda Diġitali, COM(2012) 784 finali.
29a (2013/2593(RSP))

Or. en

Emenda 33
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Filwaqt li għarfu l-importanza fit-tifrix 
tal-broadband b’veloċità għolja, l-Istati 
Membri approvaw il-miri ambizzjużi tal-
broadband stabbiliti fil-Komunikazzjoni 
mingħand il-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni "The Digital Agenda 
for Europe – Driving European growth 
digitally" (L-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa – noħolqu tkabbir Ewropew b’mod
diġitali)29("l-Aġenda Diġitali": 100%
kopertura tal-broadband sal-2013 u żieda 
ta’ 30 Mbps fil-veloċitajiet għad-djar 
kollha, b’mill-anqas 50% tad-djar 
jabbonaw għal konnessjonijiet tal-internet 

(2) Filwaqt li għarfu l-importanza fit-tifrix 
tal-broadband b’veloċità għolja, l-Istati 
Membri approvaw il-miri tal-broadband 
stabbiliti fil-Komunikazzjoni mingħand il-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “The 
Digital Agenda for Europe – Driving 
European growth digitally” (L-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa – noħolqu tkabbir 
Ewropew b’mod diġitali)29(“l-Aġenda 
Diġitali”: 100 % kopertura tal-broadband 
sal-2013 u żieda ta’ 30 Mbps fil-
veloċitajiet għad-djar kollha, b’mill-anqas
50 % tad-djar jabbonaw għal 
konnessjonijiet tal-internet b’veloċità aktar 
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b’veloċità aktar minn 100 Mbps sal-2020. minn 100 Mbps sal-2020. Jirrimarka, 
madankollu, li minħabba l-evoluzzjoni 
mgħaġġla tat-teknoloġiji li jwasslu għal 
konnessjonijiet tal-Internet aktar veloċi, 
huwa xieraq li llum, għad-djar kollha tal-
Unjoni, ikun hemm il-mira għal 
konnessjonijiet tal-Internet ta’ aktar minn 
100 Mbps b’50 % tad-djar ikollhom 
aċċess għal 1 Gbps kif stabbilit fir-
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar 
l-“Aġenda Diġitali għat-Tkabbir, il-
Mobilità u l-Impjiegi: wasal iż-żmien li 
nħaffu l-ħidma tagħna”

__________________ __________________
29 COM (2010)245; ara wkoll l-analiżi tal-
Aġenda Diġitali, COM(2012) 784 finali.

29 COM (2010)245; ara wkoll l-analiżi tal-
Aġenda Diġitali, COM(2012) 784 finali.

Or. en

Emenda 34
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Filwaqt li għarfu l-importanza fit-tifrix
tal-broadband b’veloċità għolja, l-Istati
Membri approvaw il-miri ambizzjużi tal-
broadband stabbiliti fil-Komunikazzjoni 
mingħand il-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni "The Digital Agenda 
for Europe – Driving European growth 
digitally" (L-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa – noħolqu tkabbir Ewropew b’mod 
diġitali)29("l-Aġenda Diġitali"): 100%
kopertura tal-broadband sal-2013 u żieda 
ta’ 30 Mbps fil-veloċitajiet għad-djar 
kollha, b’mill-anqas 50% tad-djar 
jabbonaw għal konnessjonijiet tal-internet 
b’veloċità aktar minn 100 Mbps sal-2020.

(2) Filwaqt li għarfu li t-tifrix tal-
broadband b’veloċità għolja huwa kruċjali 
għall-Istati Membri biex jilħqu l-impenji 
tagħhom fir-rigward tal-miri tal-
broadband stabbiliti fil-Komunikazzjoni 
mingħand il-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni “The Digital Agenda 
for Europe – Driving European growth 
digitally” (L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa 
– noħolqu tkabbir Ewropew b’mod 
diġitali)29(“l-Aġenda Diġitali”): 100 %
kopertura tal-broadband sal-2013 u żieda 
ta’ 30 Mbps fil-veloċitajiet għad-djar 
kollha, b’mill-anqas 50 % tad-djar 
jabbonaw għal konnessjonijiet tal-internet 
b’veloċità aktar minn 100 Mbps sal-2020.
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Jenfasizza madankollu li dawn il-miri 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala minimu 
assolut u li l-Unjoni għandha timmira 
għal miri tal-broadband aktar ambizzjużi.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; ara wkoll l-analiżi tal-
Aġenda Diġitali, COM(2012) 784 finali.

29 COM (2010)245; ara wkoll l-analiżi tal-
Aġenda Diġitali, COM(2012) 784 finali.

Or. en

Emenda 35
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Billi l-estimi huma li 50 biljun 
apparat se jiġu konnessi mal-Internet sal-
2020 u t-traffiku tad-dejta globali hu 
mistenni li jikber 15-il darba sa tmiem l-
2017; dan it-tkabbir esponenzjali fit-
traffiku tal-broadband għandu jeżiġi 
politiki ambizzjużi fil-livell tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri sabiex tiżdied il-kapaċità 
kemm tan-netwerks fissi u kemm dawk 
mobbli tagħna, jekk l-Ewropa trid tikseb 
aktar tkabbir, kompetittività u 
produttività.

Or. en

Emenda 36
Herbert Reul
Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Aġenda Diġitali identifikat ukoll il-
ħtieġa għal politiki biex jonqsu l-ispejjeż 
tat-tifrix tal-broadband fit-territorju kollu 

(3) L-Aġenda Diġitali identifikat ukoll il-
ħtieġa għal politiki biex jonqsu l-ispejjeż 
tat-tifrix tal-broadband fit-territorju kollu 
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tal-Unjoni, inkluż l-ippjanar u l-
koordinazzjoni xierqa u tnaqqis tal-piżijiet 
amministrattivi.

tal-Unjoni, inkluż l-ippjanar u l-
koordinazzjoni xierqa, l-użu transsettorjali
u konverġenti tal-infrastruttura tal-
komuniazzjoni eżistenti, inkluż l-
infrastruttura tat-teknoloġija moderna 
tax-xandir, regolamentazzjoni aħjar u
tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi.

Or. de

Emenda 37
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Billi t-tnaqqis tal-ispejjeż biex isiru 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja jikkontribwixxi wkoll 
għall-kisba tad-diġitalizzazzjoni tas-Settur 
Pubbliku li tippermetti, lil hinn mit-
tnaqqis tal-ispejjeż għall-
amministrazzjonijiet pubbliċi u s-servizzi 
aktar effiċjenti pprovduti liċ-ċittadini, 
effett ta’ lieva diġitali għas-setturi kollha 
tal-ekonomija.

Or. en

Emenda 38
Herbert Reul
Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) It-tifrix tan-netwerks fissi u bla wajer 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja mal-Unjoni jeħtieġ investimenti 
sostanzjali, li porzjon sinifikanti tagħhom 
tirrappreżentah l-ispiża tal-ħidmiet tal-
inġinerija ċivili.

(5) It-tifrix tan-netwerks fissi u bla wajer 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja mal-Unjoni jeħtieġ investimenti 
sostanzjali, li porzjon sinifikanti tagħhom 
tirrappreżentah l-ispiża tal-ħidmiet tal-
inġinerija ċivili. L-abbandun ta’ (xi) 
xogħol ta’ inġinerija ċivili bi spejjeż 
intensivi jista’ jikkontribwixxi għall-
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kunsinna tal-broadband effettiva.

Or. de

Emenda 39
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Miżuri bil-għan li tiżdied l-effiċjenza 
fl-użu tal-infrastrutturi eżistenti u li jonqsu 
l-ispejjeż u x-xkiel biex isiru ħidmiet 
ġodda tal-inġinerija ċivili, għandhom 
jagħtu kontribut sostanzjali biex ikun 
żgurat tifrix malajr u estensiv tan-netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja filwaqt li tinżamm kompetizzjoni 
effettiva.

(7) Miżuri bil-għan li tiżdied l-effiċjenza 
fl-użu tal-infrastrutturi eżistenti u li jonqsu 
l-ispejjeż u x-xkiel biex isiru ħidmiet 
ġodda tal-inġinerija ċivili, għandhom 
jagħtu kontribut sostanzjali biex ikun 
żgurat tifrix malajr u estensiv tan-netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja filwaqt li tinżamm kompetizzjoni 
effettiva, mingħajr ma jħallu impatt 
negattiv fuq is-sikurezza, is-sigurtà u l-
operazzjonijiet bla xkiel tal-infrastrutturi 
pubbliċi eżistenti.

Or. en

Emenda 40
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dan ir-Regolament għandu l-għan li
jagħti ċerti drittijiet u obbligi minimi 
applikabbli mal-Unjoni li jħeffu t-tifrix tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja u l-koordinazzjoni bejn 
is-setturi. Filwaqt li jkunu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi minimi, dan għandu 
jsir mingħajr preġudizzju għall-aqwa 
prattiki u miżuri eżistenti adottati fuq il-
livell nazzjonali u lokali li jinvolvu aktar 
dispożizzjonijiet u kundizzjonijiet dettaljati 

(9) B’rispett lejn il-prinċipju tas-
sussidjarjetà u l-proporzjonalità, din id-
Direttiva għandha l-għan li tagħti ċerti 
drittijiet u obbligi minimi applikabbli mal-
Unjoni li jħeffu t-tifrix tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja u l-koordinazzjoni bejn is-setturi. 
Filwaqt li jkunu żgurati kundizzjonijiet 
ekwi minimi, dan għandu jsir mingħajr 
preġudizzju għall-aqwa prattiki u miżuri 
eżistenti adottati fuq il-livell nazzjonali u 
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u miżuri addizzjonali li jikkumplimentaw 
dawn id-drittijiet u l-obbligi, f’konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

lokali li jinvolvu aktar dispożizzjonijiet u 
kundizzjonijiet dettaljati u miżuri 
addizzjonali li jikkumplimentaw dawn id-
drittijiet u l-obbligi, f’konformità mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà.

Or. en

Emenda 41
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jagħti ċerti drittijiet u obbligi minimi 
applikabbli mal-Unjoni li jħeffu t-tifrix tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja u l-koordinazzjoni bejn 
is-setturi. Filwaqt li jkunu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi minimi, dan għandu 
jsir mingħajr preġudizzju għall-aqwa 
prattiki u miżuri eżistenti adottati fuq il-
livell nazzjonali u lokali li jinvolvu aktar 
dispożizzjonijiet u kundizzjonijiet dettaljati 
u miżuri addizzjonali li jikkumplimentaw 
dawn id-drittijiet u l-obbligi, f’konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

(9) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jagħti ċerti drittijiet u obbligi minimi 
applikabbli mal-Unjoni li jħeffu t-tifrix tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja u l-koordinazzjoni bejn 
is-setturi. Filwaqt li jkunu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi minimi, dan għandu 
jsir mingħajr preġudizzju għall-aqwa 
prattiki u miżuri eżistenti adottati fuq il-
livell nazzjonali u lokali li jinvolvu aktar 
dispożizzjonijiet u kundizzjonijiet dettaljati 
u miżuri addizzjonali li jikkumplimentaw 
dawn id-drittijiet u l-obbligi, f’konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Għan ieħor 
huwa biex tiġi promossa t-trasparenza u l-
kompetizzjoni effettiva fil-qasam tas-
servizzi tan-netwerk.

Or. sv

Emenda 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dan ir-Regolament għandu l-għan li
jagħti ċerti drittijiet u obbligi minimi 
applikabbli mal-Unjoni li jħeffu t-tifrix tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja u l-koordinazzjoni bejn 
is-setturi. Filwaqt li jkunu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi minimi, dan għandu 
jsir mingħajr preġudizzju għall-aqwa 
prattiki u miżuri eżistenti adottati fuq il-
livell nazzjonali u lokali li jinvolvu aktar 
dispożizzjonijiet u kundizzjonijiet dettaljati 
u miżuri addizzjonali li jikkumplimentaw 
dawn id-drittijiet u l-obbligi, f’konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

(9) Din id-Direttiva għandha l-għan li
tagħti ċerti drittijiet u obbligi minimi 
applikabbli mal-Unjoni li jħeffu t-tifrix tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja u l-koordinazzjoni bejn 
is-setturi. Filwaqt li jkunu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi minimi, dan għandu 
jsir mingħajr preġudizzju għall-aqwa 
prattiki u miżuri eżistenti adottati fuq il-
livell nazzjonali u lokali li jinvolvu aktar 
dispożizzjonijiet u kundizzjonijiet dettaljati 
u miżuri addizzjonali li jikkumplimentaw 
dawn id-drittijiet u l-obbligi, f’konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Or. en

Emenda 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fid-dawl tal-prinċipju lex specialis, 
meta japplikaw aktar miżuri regolatorji 
speċifiċi f’konformità mal-liġi tal-UE, 
dawn għandhom jieħdu preċedenza fuq id-
drittijiet u l-obbligi minimi previsti f’dan 
ir-Regolament. Għaldaqstant dan ir-
Regolament għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għal-liġi tal-UE u b’mod 
partikolari li kull miżura regolatorja 
speċifika, inkluża l-impożizzjoni ta’ 
rimedji fuq l-impriżi li għandhom qawwa 
sinifikanti fis-suq, applikata skont il-qafas 
regolatorju tal-Unjoni għall-
komunikazzjoni elettronika (id-Direttiva 
2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar kwadru 
regolatorju komuni għan-netwerks ta’ 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi

(10) Fid-dawl tal-prinċipju lex specialis, 
meta japplikaw aktar miżuri regolatorji 
speċifiċi f’konformità mal-liġi tal-UE, 
dawn għandhom jieħdu preċedenza fuq id-
drittijiet u l-obbligi minimi previsti f’din 
id-Direttiva. Għaldaqstant din id-Direttiva 
għandha tkun mingħajr preġudizzju għal-
liġi tal-UE u b’mod partikolari li kull 
miżura regolatorja speċifika, inkluża l-
impożizzjoni ta’ rimedji fuq l-impriżi li 
għandhom qawwa sinifikanti fis-suq, 
applikata skont il-qafas regolatorju tal-
Unjoni għall-komunikazzjoni elettronika
(id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta’ Marzu 2002 dwar kwadru regolatorju 
komuni għan-netwerks ta’ 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi
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(Direttiva Kwadru)32, id-Direttiva 
2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ netwerks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni)33, id-Direttiva 
2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar l-aċċess 
għal, u l-interkonnessjoni ta’, networks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet 
assoċjati (Direttiva tal-Aċċess)34, id-
Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta’ Marzu 2002 dwar servizz universali u 
d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ 
networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi (Direttiva Servizz Universali)35

u tad-Direttiva tal-Kummissjoni 
2002/77/KE tas-16 ta’ Settembru 2002 
dwar kompetizzjoni fis-swieq tan-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi36).

(Direttiva Kwadru)32, id-Direttiva 
2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ netwerks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni)33, id-Direttiva 
2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar l-aċċess 
għal, u l-interkonnessjoni ta’, networks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet 
assoċjati (Direttiva tal-Aċċess)34, id-
Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta’ Marzu 2002 dwar servizz universali u 
d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ 
networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi (Direttiva Servizz Universali)35

u tad-Direttiva tal-Kummissjoni 
2002/77/KE tas-16 ta’ Settembru 2002 
dwar kompetizzjoni fis-swieq tan-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi36).

__________________ __________________
32 ĠU L 108, 24.4.2002, p.33. 32 ĠU L 108, 24.4.2002, p.33.
33 ĠU L 108, 24.4.2002, p. 21. 33 ĠU L 108, 24.4.2002, p. 21.
34 ĠU L 108, 24.4.2002, p. 7. 34 ĠU L 108, 24.4.2002, p. 7.
35 ĠU L 108, 24.4.2002, p. 51. 35 ĠU L 108, 24.4.2002, p. 51.
36 ĠU L 249, 17.9.2002, p.21. 36 ĠU L 249, 17.9.2002, p.21.

Or. en

Emenda 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Dan jista’ jkun ħafna aktar effiċjenti 
għall-operaturi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikolari membri ġodda, biex jerġgħu 
jużaw l-infrastrutturi fiżiċi eżistenti, inklużi 

(11) Dan jista’ jkun ħafna aktar effiċjenti 
għall-operaturi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikolari membri ġodda, biex jerġgħu 
jużaw l-infrastrutturi fiżiċi eżistenti, inklużi 
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dawk ta’ utilitajiet oħra, sabiex jifirxu 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
b’mod partikolari f’żoni li m’għandhom 
ebda netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika xieraq jew li ma jkunx 
ekonomikament vijabbli li tinbena 
infrastruttura fiżika ġdida. Barra minn 
hekk, is-sinerġiji bejn is-setturi tista’ 
tnaqqas b’mod sinifikanti l-ħtieġa għal 
ħidmiet ċivili minħabba t-tifrix tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u 
anki minħabba l-ispejjeż soċjali u 
ambjentali marbuta magħhom, bħat-
tniġġis, l-inkonvenjenzi u l-konġestjoni tat-
traffiku. Għalhekk dan ir-Regolament 
għandu jkun applikabbli mhux biss għall-
fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika iżda għal kull sid jew detentur 
tad-drittijiet tal-użu tal-infrastrutturi fiżiċi 
estensivi u ambizzjużi li jkunu adattati biex 
jilqgħu l-elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, bħal netwerks 
fiżiċi għall-għoti tal-elettriku, il-gass, l-
ilma u d-drenaġġ, u s-servizzi tat-tisħin u
t-trasport.

dawk ta’ utilitajiet oħra, sabiex jifirxu 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
b’mod partikolari f’żoni li m’għandhom 
ebda netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika xieraq jew li ma jkunx 
ekonomikament vijabbli li tinbena 
infrastruttura fiżika ġdida. Għalhekk, is-
sinerġiji bejn is-setturi għandhom jiġu 
esplorati wkoll wieħed jara jekk tistax 
titnaqqas b’mod sinifikanti l-ħtieġa għal 
ħidmiet ċivili minħabba t-tifrix tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u 
anki minħabba l-ispejjeż soċjali u 
ambjentali marbuta magħhom, bħat-
tniġġis, l-inkonvenjenzi u l-konġestjoni tat-
traffiku. Għalhekk dan ir-Regolament 
għandu jkun applikabbli mhux biss għall-
fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika iżda għal kull sid jew detentur 
tad-drittijiet tal-użu tal-infrastrutturi fiżiċi 
estensivi u ambizzjużi li jkunu adattati biex 
jilqgħu l-elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, bħal netwerks 
fiżiċi għall-għoti tal-elettriku, il-gass u t-
trasport.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet tekniċi, leġali u li għandhom x’jaqsmu mas-saħħa, mhux l-infrastrutturi fiżiċi 
kollha huma adegwati sabiex jiġu inklużi hawnhekk.

Emenda 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Dan jista’ jkun ħafna aktar effiċjenti 
għall-operaturi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikolari membri ġodda, biex jerġgħu 
jużaw l-infrastrutturi fiżiċi eżistenti, inklużi 
dawk ta’ utilitajiet oħra, sabiex jifirxu 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
b’mod partikolari f’żoni li m’għandhom 

(11) Dan jista’ jkun ħafna aktar effiċjenti 
għall-operaturi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikolari membri ġodda, biex jerġgħu 
jużaw l-infrastrutturi fiżiċi eżistenti
adegwati, inklużi dawk ta’ utilitajiet oħra, 
sabiex jifirxu netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika, b’mod partikolari f’żoni li 
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ebda netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika xieraq jew li ma jkunx 
ekonomikament vijabbli li tinbena 
infrastruttura fiżika ġdida. Barra minn 
hekk, is-sinerġiji bejn is-setturi tista’ 
tnaqqas b’mod sinifikanti l-ħtieġa għal 
ħidmiet ċivili minħabba t-tifrix tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u 
anki minħabba l-ispejjeż soċjali u 
ambjentali marbuta magħhom, bħat-
tniġġis, l-inkonvenjenzi u l-konġestjoni tat-
traffiku. Għalhekk dan ir-Regolament 
għandu jkun applikabbli mhux biss għall-
fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika iżda għal kull sid jew detentur 
tad-drittijiet tal-użu tal-infrastrutturi fiżiċi 
estensivi u ambizzjużi li jkunu adattati biex 
jilqgħu l-elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, bħal netwerks 
fiżiċi għall-għoti tal-elettriku, il-gass, l-
ilma u d-drenaġġ, u s-servizzi tat-tisħin u t-
trasport.

m’għandhom ebda netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika xieraq jew li 
ma jkunx ekonomikament vijabbli li 
tinbena infrastruttura fiżika ġdida. Barra 
minn hekk, is-sinerġiji bejn is-setturi tista’ 
tnaqqas b’mod sinifikanti l-ħtieġa għal 
ħidmiet ċivili minħabba t-tifrix tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u 
anki minħabba l-ispejjeż soċjali u 
ambjentali marbuta magħhom, bħat-
tniġġis, l-inkonvenjenzi u l-konġestjoni tat-
traffiku. Għalhekk dan ir-Regolament 
għandu jkun applikabbli mhux biss għall-
fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika iżda għal kull sid jew detentur 
tad-drittijiet tal-użu tal-infrastrutturi fiżiċi 
estensivi u ambizzjużi li jkunu adattati biex 
jilqgħu l-elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, bħal netwerks 
fiżiċi għall-għoti tal-elettriku, il-gass, l-
ilma u d-drenaġġ, u s-servizzi tat-tisħin u t-
trasport.

Or. de

Emenda 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Dan jista’ jkun ħafna aktar effiċjenti 
għall-operaturi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikolari membri ġodda, biex jerġgħu 
jużaw l-infrastrutturi fiżiċi eżistenti, inklużi 
dawk ta’ utilitajiet oħra, sabiex jifirxu 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
b’mod partikolari f’żoni li m’għandhom 
ebda netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika xieraq jew li ma jkunx 
ekonomikament vijabbli li tinbena 
infrastruttura fiżika ġdida. Barra minn 
hekk, is-sinerġiji bejn is-setturi tista’ 
tnaqqas b’mod sinifikanti l-ħtieġa għal 
ħidmiet ċivili minħabba t-tifrix tan-

(11) Dan jista’ jkun ħafna aktar effiċjenti 
għall-operaturi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikolari membri ġodda, biex jerġgħu 
jużaw l-infrastrutturi fiżiċi eżistenti, inklużi 
dawk ta’ utilitajiet oħra, sabiex jifirxu 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
b’mod partikolari f’żoni li m’għandhom 
ebda netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika xieraq jew li ma jkunx 
ekonomikament vijabbli li tinbena 
infrastruttura fiżika ġdida. Barra minn 
hekk, is-sinerġiji bejn is-setturi tista’ 
tnaqqas b’mod sinifikanti l-ħtieġa għal 
ħidmiet ċivili minħabba t-tifrix tan-
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netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u 
anki minħabba l-ispejjeż soċjali u 
ambjentali marbuta magħhom, bħat-
tniġġis, l-inkonvenjenzi u l-konġestjoni tat-
traffiku. Għalhekk dan ir-Regolament 
għandu jkun applikabbli mhux biss għall-
fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika iżda għal kull sid jew detentur 
tad-drittijiet tal-użu tal-infrastrutturi fiżiċi 
estensivi u ambizzjużi li jkunu adattati biex 
jilqgħu l-elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, bħal netwerks 
fiżiċi għall-għoti tal-elettriku, il-gass, l-
ilma u d-drenaġġ, u s-servizzi tat-tisħin u t-
trasport.

netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u 
anki minħabba l-ispejjeż soċjali u 
ambjentali marbuta magħhom, bħat-
tniġġis, l-inkonvenjenzi u l-konġestjoni tat-
traffiku. Għalhekk din id-Direttiva 
għandha tkun applikabbli mhux biss għall-
fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika iżda għal kull sid jew detentur 
tad-drittijiet tal-użu tal-infrastrutturi fiżiċi 
estensivi u ambizzjużi li jkunu adattati biex 
jilqgħu l-elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, bħal netwerks 
fiżiċi għall-għoti tal-elettriku, il-gass, l-
ilma u d-drenaġġ, u s-servizzi tat-tisħin u t-
trasport.

Or. en

Emenda 47
Peter Simon
Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Dan jista’ jkun ħafna aktar effiċjenti 
għall-operaturi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikolari membri ġodda, biex jerġgħu 
jużaw l-infrastrutturi fiżiċi eżistenti, inklużi 
dawk ta’ utilitajiet oħra, sabiex jifirxu 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
b’mod partikolari f’żoni li m’għandhom 
ebda netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika xieraq jew li ma jkunx 
ekonomikament vijabbli li tinbena 
infrastruttura fiżika ġdida. Barra minn 
hekk, is-sinerġiji bejn is-setturi tista’ 
tnaqqas b’mod sinifikanti l-ħtieġa għal 
ħidmiet ċivili minħabba t-tifrix tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u 
anki minħabba l-ispejjeż soċjali u 
ambjentali marbuta magħhom, bħat-
tniġġis, l-inkonvenjenzi u l-konġestjoni tat-
traffiku. Għalhekk dan ir-Regolament 
għandu jkun applikabbli mhux biss għall-

(11) Dan jista’ jkun ħafna aktar effiċjenti 
għall-operaturi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikolari membri ġodda, biex jerġgħu 
jużaw l-infrastrutturi fiżiċi eżistenti, inklużi 
dawk ta’ utilitajiet oħra, sabiex jifirxu 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
b’mod partikolari f’żoni li m’għandhom 
ebda netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika xieraq jew li ma jkunx 
ekonomikament vijabbli li tinbena 
infrastruttura fiżika ġdida. Barra minn 
hekk, is-sinerġiji bejn is-setturi tista’ 
tnaqqas b’mod sinifikanti l-ħtieġa għal 
ħidmiet ċivili minħabba t-tifrix tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u 
anki minħabba l-ispejjeż soċjali u 
ambjentali marbuta magħhom, bħat-
tniġġis, l-inkonvenjenzi u l-konġestjoni tat-
traffiku. Għalhekk dan ir-Regolament 
għandu jkun applikabbli mhux biss għall-
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fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika iżda għal kull sid jew detentur 
tad-drittijiet tal-użu tal-infrastrutturi fiżiċi 
estensivi u ambizzjużi li jkunu adattati biex 
jilqgħu l-elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, bħal netwerks 
fiżiċi għall-għoti tal-elettriku, il-gass, l-
ilma u d-drenaġġ, u s-servizzi tat-tisħin u
t-trasport.

fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika iżda għal kull sid jew detentur 
tad-drittijiet tal-użu tal-infrastrutturi fiżiċi 
estensivi u ambizzjużi li jkunu adattati biex 
jilqgħu l-elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, bħal netwerks 
fiżiċi għall-għoti tal-elettriku, il-gass u t-
trasport.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tbagħbis mal-infrastruttura tat-trasport tal-ilma (inkluż l-ilma mormi u t-trattament u r-
rimi tad-drenaġġ) jista’ potenzjalment ipoġġi s-saħħa pubblika f’riskju. Dawn l-oqsma 
għandhom għalhekk jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet. Għandhom 
jitħallew barra wkoll in-netwerks tat-tisħin għaliex it-trattament kontra l-umdità (damp-
proofing) neċessarju ma setax ikun żgurat fil-punti tad-dħul u tal-ħruġ li jkollhom jinħolqu 
għal elementi ta’ netwerks b’veloċità għolja.

Emenda 48
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Dan jista’ jkun ħafna aktar effiċjenti 
għall-operaturi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikolari membri ġodda, biex jerġgħu 
jużaw l-infrastrutturi fiżiċi eżistenti, inklużi 
dawk ta’ utilitajiet oħra, sabiex jifirxu 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
b’mod partikolari f’żoni li m’għandhom 
ebda netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika xieraq jew li ma jkunx 
ekonomikament vijabbli li tinbena 
infrastruttura fiżika ġdida. Barra minn 
hekk, is-sinerġiji bejn is-setturi tista’ 
tnaqqas b’mod sinifikanti l-ħtieġa għal 
ħidmiet ċivili minħabba t-tifrix tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u 
anki minħabba l-ispejjeż soċjali u 
ambjentali marbuta magħhom, bħat-
tniġġis, l-inkonvenjenzi u l-konġestjoni tat-

(11) Dan jista’ jkun ħafna aktar effiċjenti 
għall-operaturi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, b’mod 
partikolari membri ġodda, biex jerġgħu 
jużaw l-infrastrutturi fiżiċi eżistenti, inklużi 
dawk ta’ utilitajiet oħra, sabiex jifirxu 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
b’mod partikolari f’żoni li m’għandhom 
ebda netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika xieraq jew li ma jkunx 
ekonomikament vijabbli li tinbena 
infrastruttura fiżika ġdida. Barra minn 
hekk, is-sinerġiji bejn is-setturi tista’ 
tnaqqas b’mod sinifikanti l-ħtieġa għal 
ħidmiet ċivili minħabba t-tifrix tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u 
anki minħabba l-ispejjeż soċjali u 
ambjentali marbuta magħhom, bħat-
tniġġis, l-inkonvenjenzi u l-konġestjoni tat-
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traffiku. Għalhekk dan ir-Regolament 
għandu jkun applikabbli mhux biss għall-
fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika iżda għal kull sid jew detentur 
tad-drittijiet tal-użu tal-infrastrutturi fiżiċi 
estensivi u ambizzjużi li jkunu adattati biex 
jilqgħu l-elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, bħal netwerks 
fiżiċi għall-għoti tal-elettriku, il-gass, l-
ilma u d-drenaġġ, u s-servizzi tat-tisħin u 
t-trasport.

traffiku. Għalhekk dan ir-Regolament 
għandu jkun applikabbli mhux biss għall-
fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika iżda għal kull sid jew detentur 
tad-drittijiet tal-użu tal-infrastrutturi fiżiċi 
estensivi u ambizzjużi li jkunu adattati biex 
jilqgħu l-elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, bħal netwerks 
fiżiċi għall-għoti tal-elettriku, il-gass, is-
servizzi tat-tisħin u t-trasport.

Or. en

Emenda 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minħabba l-livell baxx ta’ 
differenzjazzjoni li għandhom, il-
faċilitajiet fiżiċi ta’ netwerks bħal dawn 
kemm-il darba jistgħu jilqgħu fl-istess ħin 
firxa wiesgħa ta’ elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, inklużi dawk li 
jistgħu jagħtu servizzi ta’ aċċess tal-
broadband veloċi mill-inqas 30 Mbps 
f’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 
teknoloġika, mingħajr ma jolqtu s-servizz 
ewlieni mogħti u bl-inqas spejjeż tal-
adattament. Għalhekk infrastruttura fiżika 
maħsuba biex tilqa’ biss elementi oħra tan-
netwerk mingħajr ma ssir element attiv tan-
netwerk hi stess, fil-prinċipju tista’ tintuża 
biex tilqa’ kejbils tal-komunikazzjoni 
elettronika, tagħmir jew kull element ieħor 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika, irrispettivament mill-użu 
effettiv tagħha jew is-sjieda tagħha.
Mingħajr preġudizzju għall-kisba tal-
interess ġenerali speċifiku marbut mal-
għoti tas-servizz ewlieni, is-sinerġiji fost l-
operaturi tan-netwerk għandhom jitħeġġu 
jgħinu fl-istess ħin biex jinkisbu l-miri 

(12) Minħabba l-livell baxx ta’ 
differenzjazzjoni li għandhom, il-
faċilitajiet fiżiċi ta’ netwerks bħal dawn 
kemm-il darba jistgħu jilqgħu fl-istess ħin 
firxa wiesgħa ta’ elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, inklużi dawk li 
jistgħu jagħtu servizzi ta’ aċċess tal-
broadband veloċi mill-inqas 30 Mbps 
f’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 
teknoloġika, mingħajr ma jolqtu s-servizz 
ewlieni mogħti u bl-inqas spejjeż tal-
adattament. Għalhekk infrastruttura fiżika 
maħsuba biex tilqa’ biss elementi oħra tan-
netwerk mingħajr ma ssir element attiv tan-
netwerk hi stess, fil-prinċipju tista’ tintuża 
biex tilqa’ kejbils tal-komunikazzjoni 
elettronika, tagħmir jew kull element ieħor 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika, sakemm l-infrastruttura fiżika 
mhijiex eskluża għal raġunijiet tekniċi jew 
relatati mas-saħħa u jiġu rispettati s-
sjieda tagħha u kwalunkwe dritt tal-utent.
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tal-Aġenda Diġitali.

Or. de

Emenda 50
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minħabba l-livell baxx ta’ 
differenzjazzjoni li għandhom, il-
faċilitajiet fiżiċi ta’ netwerks bħal dawn 
kemm-il darba jistgħu jilqgħu fl-istess ħin 
firxa wiesgħa ta’ elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, inklużi dawk li 
jistgħu jagħtu servizzi ta’ aċċess tal-
broadband veloċi mill-inqas 30 Mbps 
f’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 
teknoloġika, mingħajr ma jolqtu s-servizz 
ewlieni mogħti u bl-inqas spejjeż tal-
adattament. Għalhekk infrastruttura fiżika 
maħsuba biex tilqa’ biss elementi oħra tan-
netwerk mingħajr ma ssir element attiv tan-
netwerk hi stess, fil-prinċipju tista’ tintuża 
biex tilqa’ kejbils tal-komunikazzjoni 
elettronika, tagħmir jew kull element ieħor 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika, irrispettivament mill-użu 
effettiv tagħha jew is-sjieda tagħha.
Mingħajr preġudizzju għall-kisba tal-
interess ġenerali speċifiku marbut mal-
għoti tas-servizz ewlieni, is-sinerġiji fost l-
operaturi tan-netwerk għandhom jitħeġġu 
jgħinu fl-istess ħin biex jinkisbu l-miri tal-
Aġenda Diġitali.

(12) Minħabba l-livell baxx ta’ 
differenzjazzjoni li għandhom, il-
faċilitajiet fiżiċi ta’ netwerks bħal dawn 
kemm-il darba jistgħu jilqgħu fl-istess ħin 
firxa wiesgħa ta’ elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, inklużi dawk li 
jistgħu jagħtu servizzi ta’ aċċess tal-
broadband veloċi mill-inqas 30 Mbps 
f’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 
teknoloġika, mingħajr ma jolqtu s-servizz 
ewlieni mogħti u bl-inqas spejjeż tal-
adattament. Għalhekk infrastruttura fiżika 
maħsuba biex tilqa’ biss elementi oħra tan-
netwerk mingħajr ma ssir element attiv tan-
netwerk hi stess, fil-prinċipju tista’ tintuża 
biex tilqa’ kejbils tal-komunikazzjoni 
elettronika, tagħmir jew kull element ieħor 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika, fin-nuqqas ta’ kwalunkwe 
tħassib ta’ sigurtà jew interessi 
kummerċjali futuri tas-sidien tal-
infrastruttura. Mingħajr preġudizzju għall-
kisba tal-interess ġenerali speċifiku marbut 
mal-għoti tas-servizz ewlieni, is-sinerġiji 
fost l-operaturi tan-netwerk għandhom 
jitħeġġu jgħinu fl-istess ħin biex jinkisbu l-
miri tal-Aġenda Diġitali.

Or. en

Emenda 51
Herbert Reul
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Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minħabba l-livell baxx ta’ 
differenzjazzjoni li għandhom, il-
faċilitajiet fiżiċi ta’ netwerks bħal dawn 
kemm-il darba jistgħu jilqgħu fl-istess ħin 
firxa wiesgħa ta’ elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, inklużi dawk li 
jistgħu jagħtu servizzi ta’ aċċess tal-
broadband veloċi mill-inqas 30 Mbps 
f’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 
teknoloġika, mingħajr ma jolqtu s-servizz 
ewlieni mogħti u bl-inqas spejjeż tal-
adattament. Għalhekk infrastruttura fiżika 
maħsuba biex tilqa’ biss elementi oħra tan-
netwerk mingħajr ma ssir element attiv tan-
netwerk hi stess, fil-prinċipju tista’ tintuża 
biex tilqa’ kejbils tal-komunikazzjoni 
elettronika, tagħmir jew kull element ieħor 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika, irrispettivament mill-użu 
effettiv tagħha jew is-sjieda tagħha.
Mingħajr preġudizzju għall-kisba tal-
interess ġenerali speċifiku marbut mal-
għoti tas-servizz ewlieni, is-sinerġiji fost l-
operaturi tan-netwerk għandhom jitħeġġu 
jgħinu fl-istess ħin biex jinkisbu l-miri tal-
Aġenda Diġitali.

(12) Minħabba l-livell baxx ta’ 
differenzjazzjoni li għandhom, il-
faċilitajiet fiżiċi ta’ netwerks bħal dawn 
kemm-il darba jistgħu jilqgħu fl-istess ħin 
firxa wiesgħa ta’ elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, inklużi dawk li 
jistgħu jagħtu servizzi ta’ aċċess tal-
broadband veloċi mill-inqas 30 Mbps 
f’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 
teknoloġika, mingħajr ma jolqtu s-servizz 
ewlieni mogħti u bl-inqas spejjeż tal-
adattament. Għalhekk infrastruttura fiżika 
maħsuba biex tilqa’ biss elementi oħra tan-
netwerk mingħajr ma ssir element attiv tan-
netwerk hi stess, fil-prinċipju tista’ tintuża 
biex tilqa’ kejbils tal-komunikazzjoni 
elettronika, tagħmir jew kull element ieħor 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika, irrispettivament mill-użu 
effettiv tagħha jew is-sjieda tagħha.
Mingħajr preġudizzju għall-kisba tal-
interess ġenerali speċifiku marbut mal-
għoti tas-servizz ewlieni, inkluż l-
integrazzjoni tat-teknoloġiji disponibbli 
kollha, is-sinerġiji fost l-operaturi tan-
netwerk għandhom jitħeġġu jgħinu fl-istess 
ħin biex jinkisbu l-miri tal-Aġenda 
Diġitali.

Or. de

Emenda 52
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minħabba l-livell baxx ta’ 
differenzjazzjoni li għandhom, il-
faċilitajiet fiżiċi ta’ netwerks bħal dawn 
kemm-il darba jistgħu jilqgħu fl-istess ħin 

(12) Minħabba l-livell baxx ta’ 
differenzjazzjoni li għandhom, il-
faċilitajiet fiżiċi ta’ netwerks bħal dawn 
kemm-il darba jistgħu jilqgħu fl-istess ħin 
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firxa wiesgħa ta’ elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, inklużi dawk li 
jistgħu jagħtu servizzi ta’ aċċess tal-
broadband veloċi mill-inqas 30 Mbps
f’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 
teknoloġika, mingħajr ma jolqtu s-servizz 
ewlieni mogħti u bl-inqas spejjeż tal-
adattament. Għalhekk infrastruttura fiżika 
maħsuba biex tilqa’ biss elementi oħra tan-
netwerk mingħajr ma ssir element attiv tan-
netwerk hi stess, fil-prinċipju tista’ tintuża 
biex tilqa’ kejbils tal-komunikazzjoni 
elettronika, tagħmir jew kull element ieħor 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika, irrispettivament mill-użu 
effettiv tagħha jew is-sjieda tagħha. 
Mingħajr preġudizzju għall-kisba tal-
interess ġenerali speċifiku marbut mal-
għoti tas-servizz ewlieni, is-sinerġiji fost l-
operaturi tan-netwerk għandhom jitħeġġu 
jgħinu fl-istess ħin biex jinkisbu l-miri tal-
Aġenda Diġitali.

firxa wiesgħa ta’ elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, inklużi dawk li 
jistgħu jagħtu aċċess tal-broadband veloċi
ta’ 100 Mbps u 1 Gbps u aktar
f’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 
teknoloġika, mingħajr ma jolqtu s-servizz 
ewlieni mogħti u bl-inqas spejjeż tal-
adattament. Għalhekk infrastruttura fiżika 
maħsuba biex tilqa’ biss elementi oħra tan-
netwerk mingħajr ma ssir element attiv tan-
netwerk hi stess, fil-prinċipju tista’ tintuża 
biex tilqa’ kejbils tal-komunikazzjoni 
elettronika, tagħmir jew kull element ieħor 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika, irrispettivament mill-użu 
effettiv tagħha jew is-sjieda tagħha. 
Mingħajr preġudizzju għall-kisba tal-
interess ġenerali speċifiku marbut mal-
għoti tas-servizz ewlieni, is-sinerġiji fost l-
operaturi tan-netwerk għandhom jitħeġġu 
jgħinu fl-istess ħin biex jinkisbu l-miri tal-
Aġenda Diġitali.

Or. en

Emenda 53
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minħabba l-livell baxx ta’ 
differenzjazzjoni li għandhom, il-
faċilitajiet fiżiċi ta’ netwerks bħal dawn 
kemm-il darba jistgħu jilqgħu fl-istess ħin 
firxa wiesgħa ta’ elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, inklużi dawk 
li jistgħu jagħtu servizzi ta’ aċċess tal-
broadband veloċi mill-inqas 30 Mbps 
f’konformità mal-prinċipju tan-newtralità 
teknoloġika, mingħajr ma jolqtu s-servizz 
ewlieni mogħti u bl-inqas spejjeż tal-
adattament. Għalhekk infrastruttura fiżika 

(12) Minħabba l-livell baxx ta’ 
differenzjazzjoni li għandhom, il-
faċilitajiet fiżiċi ta’ netwerks bħal dawn 
kemm-il darba jistgħu jilqgħu fl-istess ħin 
firxa wiesgħa ta’ elementi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika mingħajr ma 
jolqtu s-servizz ewlieni mogħti u bl-inqas 
spejjeż tal-adattament Għalhekk 
infrastruttura fiżika maħsuba biex tilqa’ 
biss elementi oħra tan-netwerk mingħajr 
ma ssir element attiv tan-netwerk hi stess, 
fil-prinċipju tista’ tintuża biex tilqa’ kejbils 
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maħsuba biex tilqa’ biss elementi oħra tan-
netwerk mingħajr ma ssir element attiv tan-
netwerk hi stess, fil-prinċipju tista’ tintuża 
biex tilqa’ kejbils tal-komunikazzjoni 
elettronika, tagħmir jew kull element ieħor 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika, irrispettivament mill-użu 
effettiv tagħha jew is-sjieda tagħha. 
Mingħajr preġudizzju għall-kisba tal-
interess ġenerali speċifiku marbut mal-
għoti tas-servizz ewlieni, is-sinerġiji fost l-
operaturi tan-netwerk għandhom jitħeġġu 
jgħinu fl-istess ħin biex jinkisbu l-miri tal-
Aġenda Diġitali.

tal-komunikazzjoni elettronika, tagħmir 
jew kull element ieħor tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, 
irrispettivament mill-użu effettiv tagħha 
jew is-sjieda tagħha. Mingħajr preġudizzju 
għall-kisba tal-interess ġenerali speċifiku 
marbut mal-għoti tas-servizz ewlieni, is-
sinerġiji fost l-operaturi tan-netwerk 
għandhom jitħeġġu jgħinu fl-istess ħin biex 
jinkisbu l-miri tal-Aġenda Diġitali.

Or. en

Emenda 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Filwaqt li dan ir-Regolament għandu 
jkun ukoll mingħajr preġudizzju għal kull 
salvagwardja speċifika meħtieġa biex tkun 
żgurata s-sigurtà u l-integrità tan-netwerks 
u li jkun żgurat li s-servizz ewlieni mogħti 
mill-operatur tan-netwerk ma jintlaqatx, ir-
regoli ġenerali fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
li jipprojbixxu l-operaturi tan-netwerks 
milli jinnegozjaw aċċess għal infrastrutturi 
fiżiċi minn fornituri tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, jistgħu 
jipprevjenu l-istabbiliment ta’ suq għall-
aċċess għal infrastrutturi fiżiċi, u għalhekk 
għandhom jitneħħew. Fl-istess ħin, il-
miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma 
mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà tal-
Istati Membri li jagħmlu l-għoti tal-aċċess 
tal-infrastruttura minn operaturi tal-
utilitajiet, aktar attraenti, billi jeskludu d-
dħul li jkun ġej minn dan is-servizz, mill-
bażi tal-kalkolu tat-tariffi tal-utenti finali 

(13) Filwaqt li din id-Direttiva għandha 
tkun ukoll mingħajr preġudizzju għal kull 
salvagwardja speċifika meħtieġa biex tkun 
żgurata s-sigurtà u l-integrità tan-netwerks 
u li jkun żgurat li s-servizz ewlieni mogħti 
mill-operatur tan-netwerk ma jintlaqatx, ir-
regoli ġenerali fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
li jipprojbixxu l-operaturi tan-netwerks 
milli jinnegozjaw aċċess għal infrastrutturi 
fiżiċi minn fornituri tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, jistgħu 
jipprevjenu l-istabbiliment ta’ suq għall-
aċċess għal infrastrutturi fiżiċi, u għalhekk 
għandhom jitneħħew. Fl-istess ħin, il-
miżuri stipulati f’din id-Direttiva huma 
mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà tal-
Istati Membri li jagħmlu l-għoti tal-aċċess 
tal-infrastruttura minn operaturi tal-
utilitajiet, aktar attraenti, billi jeskludu d-
dħul li jkun ġej minn dan is-servizz, mill-
bażi tal-kalkolu tat-tariffi tal-utenti finali 



AM\1005010MT.doc 25/101 PE519.832v01-00

MT

għall-attività jew attivitajiet ewlenin 
tagħhom, f’konformità mal-liġi applikabbli 
tal-UE.

għall-attività jew attivitajiet ewlenin 
tagħhom, f’konformità mal-liġi applikabbli 
tal-UE.

Or. en

Emenda 55
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Filwaqt li dan ir-Regolament għandu 
jkun ukoll mingħajr preġudizzju għal kull 
salvagwardja speċifika meħtieġa biex tkun 
żgurata s-sigurtà u l-integrità tan-netwerks 
u li jkun żgurat li s-servizz ewlieni mogħti 
mill-operatur tan-netwerk ma jintlaqatx, ir-
regoli ġenerali fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
li jipprojbixxu l-operaturi tan-netwerks 
milli jinnegozjaw aċċess għal infrastrutturi 
fiżiċi minn fornituri tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, jistgħu 
jipprevjenu l-istabbiliment ta’ suq għall-
aċċess għal infrastrutturi fiżiċi, u għalhekk 
għandhom jitneħħew. Fl-istess ħin, il-
miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma 
mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà tal-
Istati Membri li jagħmlu l-għoti tal-aċċess 
tal-infrastruttura minn operaturi tal-
utilitajiet, aktar attraenti, billi jeskludu d-
dħul li jkun ġej minn dan is-servizz, mill-
bażi tal-kalkolu tat-tariffi tal-utenti finali 
għall-attività jew attivitajiet ewlenin 
tagħhom, f’konformità mal-liġi applikabbli 
tal-UE.

(13) Filwaqt li dan ir-Regolament għandu 
jkun ukoll mingħajr preġudizzju għal kull 
salvagwardja speċifika meħtieġa biex
ikunu żgurati s-sikurezza, is-sigurtà u l-
integrità tan-netwerks u li jkun żgurat li s-
servizz ewlieni mogħti mill-operatur tan-
netwerk ma jintlaqatx, ir-regoli ġenerali fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali li jipprojbixxu l-
operaturi tan-netwerks milli jinnegozjaw 
aċċess għal infrastrutturi fiżiċi minn 
fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika, jistgħu jipprevjenu l-
istabbiliment ta’ suq għall-aċċess għal 
infrastrutturi fiżiċi, u għalhekk għandhom 
jitneħħew. Fl-istess ħin, il-miżuri stipulati 
f’dan ir-Regolament huma mingħajr 
preġudizzju għall-possibbiltà tal-Istati 
Membri li jagħmlu l-għoti tal-aċċess tal-
infrastruttura minn operaturi tal-utilitajiet, 
aktar attraenti, billi jeskludu d-dħul li jkun 
ġej minn dan is-servizz, mill-bażi tal-
kalkolu tat-tariffi tal-utenti finali għall-
attività jew attivitajiet ewlenin tagħhom, 
f’konformità mal-liġi applikabbli tal-UE.

Or. en

Emenda 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Operatur tan-netwerk jista’ jirrifjuta 
aċċess għal infrastrutturi fiżiċi speċifiċi 
minħabba raġunijiet oġġettivi. B’mod 
partikolari, infrastruttura fiżika jaf ma 
tkunx teknikament adattata fid-dawl taċ-
ċirkostanzi speċifiċi fejn jidħlu l-
infrastrutturi li ntalab aċċess għalihom, 
inkluż in-nuqqas ta’ spazju disponibbli. Bl-
istess mod, f’ċirkostanzi speċifiċi, il-
kondiviżjoni tal-infrastruttura tista’ ttarraf 
l-integrità u s-sigurtà tan-netwerk jew 
tipperikola l-għoti tas-servizzi li jingħataw 
primarjament fuq l-istess infrastruttura. 
Barra minn hekk, meta l-operatur tan-
netwerk ikun diġà jagħti aċċess bl-ingrossa 
għan-netwerk tal-infrastruttura fiżika li 
jissodisfa l-bżonnijiet ta’ min qed ifittex 
aċċess, l-aċċess għall-infrastruttura fiżika 
sottostanti jaf ikollu impatt ekonomiku 
negattiv fuq il-mudell tan-negozju tiegħu u 
inċentivi għall-investiment filwaqt li 
possibbilment ikun jinkludi duplikazzjoni 
ineffiċjenti ta’ elementi tan-netwerk. Fl-
istess ħin, fil-każ tal-obbligi tal-aċċess 
għall-infrastruttura fiżika li huma imposti 
f’konformità mal-qafas regolatorju tal-
Unjoni għall-komunikazzjoni elettronika, 
bħal dawk dwar l-impriżi li għandhom 
qawwa sinifikanti fis-suq, dan ikun diġà 
kopert mill-obbligi regolatorji speċifiċi li 
ma għandhomx jintlaqtu b’dan ir-
Regolament.

(14) Operatur tan-netwerk jista’ jirrifjuta 
aċċess għal infrastrutturi fiżiċi speċifiċi 
minħabba raġunijiet oġġettivi. B’mod 
partikolari, infrastruttura fiżika jaf ma 
tkunx teknikament adattata fid-dawl taċ-
ċirkostanzi speċifiċi fejn jidħlu l-
infrastrutturi li ntalab aċċess għalihom, 
inkluż in-nuqqas ta’ spazju disponibbli. Bl-
istess mod, f’ċirkostanzi speċifiċi, il-
kondiviżjoni tal-infrastruttura tista’ ttarraf 
l-integrità u s-sigurtà tan-netwerk jew 
tipperikola l-għoti tas-servizzi li jingħataw 
primarjament fuq l-istess infrastruttura. 
Barra minn hekk, meta l-operatur tan-
netwerk ikun diġà jagħti aċċess bl-ingrossa 
għan-netwerk tal-infrastruttura fiżika li 
jissodisfa l-bżonnijiet ta’ min qed ifittex 
aċċess, l-aċċess għall-infrastruttura fiżika 
sottostanti jaf ikollu impatt ekonomiku 
negattiv fuq il-mudell tan-negozju tiegħu u 
inċentivi għall-investiment filwaqt li 
possibbilment ikun jinkludi duplikazzjoni 
ineffiċjenti ta’ elementi tan-netwerk. Fl-
istess ħin, fil-każ tal-obbligi tal-aċċess 
għall-infrastruttura fiżika li huma imposti 
f’konformità mal-qafas regolatorju tal-
Unjoni għall-komunikazzjoni elettronika, 
bħal dawk dwar l-impriżi li għandhom 
qawwa sinifikanti fis-suq, dan ikun diġà 
kopert mill-obbligi regolatorji speċifiċi li 
ma għandhomx jintlaqtu b’din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 57
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Meta fornituri tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika jitolbu aċċess 
f’żona speċifika, l-operaturi tan-netwerk 
għandhom jagħmlu disponibbli offerta għal 
użu komuni tal-faċilitajiet tagħhom skont 
termini u kundizzjonijiet ġusti, inkluż il-
prezz, sakemm l-aċċess ma jkunx ġie 
rrifjutat għal raġunijiet oġġettivi. Skont iċ-
ċirkostanzi, bosta elementi jistgħu 
jinfluwenzaw il-kundizzjonijiet li 
skonthom jingħata l-aċċess, bħal: xi spejjeż 
żejda tal-manutenzjoni u l-adattament; xi 
salvagwardji preventivi li jridu jiġu adottati 
biex jillimitaw l-impatti negattivi fuq l-
integrità u s-sigurtà tan-netwerk; xi 
arranġamenti speċifiċi dwar ir-
responsabbiltà f’każ ta’ danni; l-użu ta’ xi 
sussidju pubbliku mogħti għall-bini tal-
infrastruttura, inklużi termini u 
kundizzjonijiet speċifiċi marbuta mas-
sussidju jew mogħtija skont il-liġi 
nazzjonali f’konformità mal-liġi tal-
Unjoni; xi limitazzjonijiet li jkunu ġejjin 
minn dispożizzjonijiet nazzjonali bil-għan 
li jitħarsu l-ambjent, is-saħħa pubblika, is-
sigurtà pubblika jew biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-ippjanar tal-bliet u l-irħula.

(15) Meta fornituri tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika jitolbu aċċess 
f’żona speċifika, l-operaturi tan-netwerk 
għandhom jagħmlu disponibbli offerta għal 
użu komuni tal-faċilitajiet tagħhom skont 
termini u kundizzjonijiet ġusti, inkluż il-
prezz, sakemm l-aċċess ma jkunx ġie 
rrifjutat għal raġunijiet oġġettivi. Skont iċ-
ċirkostanzi, bosta elementi jistgħu 
jinfluwenzaw il-kundizzjonijiet li 
skonthom jingħata l-aċċess, bħal: xi spejjeż 
żejda tal-manutenzjoni u l-adattament; xi
impatt fuq il-kapaċità u l-prestazzjoni 
marbuta mal-għoti tas-servizz prinċipali; 
xi salvagwardji preventivi li jridu jiġu 
adottati biex jillimitaw l-impatti negattivi 
fuq is-sikurezza, is-sigurtà u l-integrità 
tan-netwerk; xi arranġamenti speċifiċi 
dwar ir-responsabbiltà f’każ ta’ danni; l-
użu ta’ xi sussidju pubbliku mogħti għall-
bini tal-infrastruttura, inklużi termini u 
kundizzjonijiet speċifiċi marbuta mas-
sussidju jew mogħtija skont il-liġi 
nazzjonali f’konformità mal-liġi tal-
Unjoni; l-abbiltà li tingħata jew tiġi 
pprovduta kapaċità tal-infrastruttura 
sabiex jiġu ssodisfati jew imħaddma l-
obbligi tas-servizz pubbliku, xi 
limitazzjonijiet li jkunu ġejjin minn 
dispożizzjonijiet nazzjonali bil-għan li 
jitħarsu l-ambjent, is-saħħa pubblika, is-
sigurtà pubblika jew biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-ippjanar tal-bliet u l-irħula. L-
ispejjeż inkrimentali li jinqalgħu waqt it-
twettiq ta’ xogħlijiet ċivili futuri fuq 
netwerk, irrispettivament minn min ikun 
beda dawn ix-xogħlijiet, u li huma 
ġġenerati mill-preżenza ta’ elementi ta’ 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
jistgħu jiġu allokati lill-impriżi li lilhom 
jappartjenu dawn l-elementi ta’ netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted.The Regulation should also take future 
costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks into 
consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Emenda 58
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jekk ma jkunx hemm ftehim fin-
negozjati kummerċjali fuq termini u 
kundizzjonijiet tekniċi u kummerċjali, kull 
parti għandha tkun tista’ ssejjaħ lil korp 
għas-soluzzjoni tat-tilwim fil-livell 
nazzjonali sabiex jimponi soluzzjoni lill-
partijiet, ħalli jkun evitat ir-rifjut mhux 
iġġustifikat li jsir qbil jew l-impożizzjoni 
ta’ kundizzjonijiet mhux raġonevoli. Meta 
jkunu qed jiġu ddeterminati l-prezzijiet 
għall-għoti tal-aċċess, il-korp għas-
soluzzjoni tat-tilwim għandu jqis l-
investimenti li jkunu saru fl-infrastruttura 
fiżika. Fil-każ speċifiku tal-aċċess għal 
infrastrutturi fiżiċi tal-operaturi tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, l-
investimenti li saru f’din l-infrastruttura jaf 
jgħinu direttament biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa 
u l-kompetizzjoni downstream jaf tkun 
influwenzata minn parrassitiżmu (free-
riding). Għalhekk, kull obbligu tal-aċċess 
għandu jqis il-vijabbiltà ekonomika ta’ 
dawn l-investimenti skont xi skeda taż-
żmien għar-redditu fuq l-investiment, kull 
impatt tal-aċċess fuq il-kompetizzjoni 

(16) Jekk ma jkunx hemm ftehim fin-
negozjati kummerċjali fuq termini u 
kundizzjonijiet tekniċi u kummerċjali, kull 
parti għandha tkun tista’ ssejjaħ lil korp 
għas-soluzzjoni tat-tilwim fil-livell 
nazzjonali sabiex jimponi soluzzjoni lill-
partijiet, ħalli jkun evitat ir-rifjut mhux 
iġġustifikat li jsir qbil jew l-impożizzjoni 
ta’ kundizzjonijiet mhux raġonevoli. Meta 
jkunu qed jiġu ddeterminati l-prezzijiet 
għall-għoti tal-aċċess, il-korp għas-
soluzzjoni tat-tilwim għandu jqis l-
investimenti li jkunu saru fl-infrastruttura 
fiżika, il-potenzjal ta’ ħela tal-għajnuna 
statali, u l-opinjonijiet ta’ kwalunkwe 
regolatur ekonomiku rilevanti għas-
setturi tal-infrastruttura kkonċernati. Fil-
każ speċifiku tal-aċċess għal infrastrutturi 
fiżiċi tal-operaturi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, l-investimenti 
li saru f’din l-infrastruttura jaf jgħinu 
direttament biex jintlaħqu l-għanijiet tal-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa u l-
kompetizzjoni downstream jaf tkun 
influwenzata minn parrassitiżmu (free-
riding). Għalhekk, kull obbligu tal-aċċess 
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downstream, kull deprezzament tal-assi 
tan-netwerk meta ssir it-talba għal aċċess, 
kull każ ta’ negozju li jirfed l-investiment li 
jkun sar, b’mod partikolari f’infrastrutturi 
fiżiċi mibnija dan l-aħħar li jintużaw għall-
għoti ta’ servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja, u kull 
possibilità offruta lil min ifittex l-aċċess 
għal użu kondiviż.

għandu jqis il-vijabbiltà ekonomika ta’ 
dawn l-investimenti skont xi skeda taż-
żmien għar-redditu fuq l-investiment. Il-
Korpi għas-Soluzzjoni tat-Tilwim 
għandhom ikunu konxji ta’ kwalunkwe 
impatt tal-aċċess fuq il-kapaċità u l-
prestazzjoni fl-għoti tas-servizz prinċipali, 
kull impatt tal-aċċess fuq il-kompetizzjoni 
downstream, kull deprezzament tal-assi 
tan-netwerk meta ssir it-talba għal aċċess, 
kull każ ta’ negozju li jirfed l-investiment li 
jkun sar, b’mod partikolari f’infrastrutturi 
fiżiċi mibnija dan l-aħħar li jintużaw għall-
għoti ta’ servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja, u kull 
possibilità offruta lil min ifittex l-aċċess 
għal użu kondiviż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe impatt fuq il-kapaċità u l-prestazzjoni għandu jiżdied mal-lista ta’ fatturi li 
għandhom jiġu kkunsidrati fl-obbligu ta’ aċċess.

Emenda 59
Norbert Glante
Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jekk ma jkunx hemm ftehim fin-
negozjati kummerċjali fuq termini u 
kundizzjonijiet tekniċi u kummerċjali, kull 
parti għandha tkun tista’ ssejjaħ lil korp 
għas-soluzzjoni tat-tilwim fil-livell 
nazzjonali sabiex jimponi soluzzjoni lill-
partijiet, ħalli jkun evitat ir-rifjut mhux 
iġġustifikat li jsir qbil jew l-impożizzjoni 
ta’ kundizzjonijiet mhux raġonevoli. Meta 
jkunu qed jiġu ddeterminati l-prezzijiet 
għall-għoti tal-aċċess, il-korp għas-
soluzzjoni tat-tilwim għandu jqis l-
investimenti li jkunu saru fl-infrastruttura 
fiżika. Fil-każ speċifiku tal-aċċess għal 

(16) Jekk ma jkunx hemm ftehim fin-
negozjati kummerċjali fuq termini u 
kundizzjonijiet tekniċi u kummerċjali, kull 
parti għandha tkun tista’ ssejjaħ lil korp 
għas-soluzzjoni tat-tilwim fil-livell 
nazzjonali sabiex jimponi soluzzjoni lill-
partijiet, ħalli jkun evitat ir-rifjut mhux 
iġġustifikat li jsir qbil jew l-impożizzjoni 
ta’ kundizzjonijiet mhux raġonevoli. Meta 
jkunu qed jiġu ddeterminati l-prezzijiet 
għall-għoti tal-aċċess, il-korp għas-
soluzzjoni tat-tilwim għandu jqis l-
investimenti li jkunu saru fl-infrastruttura 
fiżika u l-ispejjeż kollha addizjonali 
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infrastrutturi fiżiċi tal-operaturi tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, l-
investimenti li saru f’din l-infrastruttura jaf 
jgħinu direttament biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa 
u l-kompetizzjoni downstream jaf tkun 
influwenzata minn parrassitiżmu (free-
riding). Għalhekk, kull obbligu tal-aċċess 
għandu jqis il-vijabbiltà ekonomika ta’ 
dawn l-investimenti skont xi skeda taż-
żmien għar-redditu fuq l-investiment, kull 
impatt tal-aċċess fuq il-kompetizzjoni 
downstream, kull deprezzament tal-assi 
tan-netwerk meta ssir it-talba għal aċċess, 
kull każ ta’ negozju li jirfed l-investiment li 
jkun sar, b’mod partikolari f’infrastrutturi 
fiżiċi mibnija dan l-aħħar li jintużaw għall-
għoti ta’ servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja, u kull 
possibilità offruta lil min ifittex l-aċċess 
għal użu kondiviż.

involuti biex ikun permess l-aċċess. Fil-
każ speċifiku tal-aċċess għal infrastrutturi 
fiżiċi tal-operaturi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, l-investimenti 
li saru f’din l-infrastruttura jaf jgħinu 
direttament biex jintlaħqu l-għanijiet tal-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa u l-
kompetizzjoni downstream jaf tkun 
influwenzata minn parrassitiżmu (free-
riding). Għalhekk, kull obbligu tal-aċċess 
għandu jqis il-vijabbiltà ekonomika ta’ 
dawn l-investimenti skont xi skeda taż-
żmien għar-redditu fuq l-investiment, kull 
impatt tal-aċċess fuq il-kompetizzjoni 
downstream, kull deprezzament tal-assi 
tan-netwerk meta ssir it-talba għal aċċess, 
kull każ ta’ negozju li jirfed l-investiment li 
jkun sar, b’mod partikolari f’infrastrutturi 
fiżiċi mibnija dan l-aħħar li jintużaw għall-
għoti ta’ servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja, u kull 
possibilità offruta lil min ifittex l-aċċess 
għal użu kondiviż.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ispiża tal-istħarriġ infrastrutturali tista’ tkun għolja ħafna u m’għandhiex tiġi trasferita fuq 
is-sidien tan-netwerks.

Emenda 60
Peter Simon
Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jekk ma jkunx hemm ftehim fin-
negozjati kummerċjali fuq termini u 
kundizzjonijiet tekniċi u kummerċjali, kull 
parti għandha tkun tista’ ssejjaħ lil korp 
għas-soluzzjoni tat-tilwim fil-livell 
nazzjonali sabiex jimponi soluzzjoni lill-
partijiet, ħalli jkun evitat ir-rifjut mhux 
iġġustifikat li jsir qbil jew l-impożizzjoni 
ta’ kundizzjonijiet mhux raġonevoli. Meta 
jkunu qed jiġu ddeterminati l-prezzijiet 

(16) Jekk ma jkunx hemm ftehim fin-
negozjati kummerċjali fuq termini u 
kundizzjonijiet tekniċi u kummerċjali, kull 
parti għandha tkun tista’ ssejjaħ lil korp 
għas-soluzzjoni tat-tilwim fil-livell 
nazzjonali sabiex jimponi soluzzjoni lill-
partijiet, ħalli jkun evitat ir-rifjut mhux 
iġġustifikat li jsir qbil jew l-impożizzjoni 
ta’ kundizzjonijiet mhux raġonevoli. Meta 
jkunu qed jiġu ddeterminati l-prezzijiet 
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għall-għoti tal-aċċess, il-korp għas-
soluzzjoni tat-tilwim għandu jqis l-
investimenti li jkunu saru fl-infrastruttura 
fiżika. Fil-każ speċifiku tal-aċċess għal 
infrastrutturi fiżiċi tal-operaturi tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, l-
investimenti li saru f’din l-infrastruttura jaf 
jgħinu direttament biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa 
u l-kompetizzjoni downstream jaf tkun 
influwenzata minn parrassitiżmu (free-
riding). Għalhekk, kull obbligu tal-aċċess 
għandu jqis il-vijabbiltà ekonomika ta’ 
dawn l-investimenti skont xi skeda taż-
żmien għar-redditu fuq l-investiment, kull 
impatt tal-aċċess fuq il-kompetizzjoni 
downstream, kull deprezzament tal-assi 
tan-netwerk meta ssir it-talba għal aċċess, 
kull każ ta’ negozju li jirfed l-investiment li 
jkun sar, b’mod partikolari f’infrastrutturi 
fiżiċi mibnija dan l-aħħar li jintużaw għall-
għoti ta’ servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja, u kull 
possibilità offruta lil min ifittex l-aċċess 
għal użu kondiviż.

għall-għoti tal-aċċess, il-korp għas-
soluzzjoni tat-tilwim għandu jqis l-
investimenti li jkunu saru fl-infrastruttura 
fiżika u l-ispejjeż kollha addizjonali 
involuti biex ikun permess l-aċċess. Fil-
każ speċifiku tal-aċċess għal infrastrutturi 
fiżiċi tal-operaturi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, l-investimenti 
li saru f’din l-infrastruttura jaf jgħinu 
direttament biex jintlaħqu l-għanijiet tal-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa u l-
kompetizzjoni downstream jaf tkun 
influwenzata minn parrassitiżmu (free-
riding). Għalhekk, kull obbligu tal-aċċess 
għandu jqis il-vijabbiltà ekonomika ta’ 
dawn l-investimenti skont xi skeda taż-
żmien għar-redditu fuq l-investiment, kull 
impatt tal-aċċess fuq il-kompetizzjoni 
downstream, kull deprezzament tal-assi 
tan-netwerk meta ssir it-talba għal aċċess, 
kull każ ta’ negozju li jirfed l-investiment li 
jkun sar, b’mod partikolari f’infrastrutturi 
fiżiċi mibnija dan l-aħħar li jintużaw għall-
għoti ta’ servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja, u kull 
possibilità offruta lil min ifittex l-aċċess 
għal użu kondiviż.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li, fid-determinazzjoni tal-prezzijiet, għandu jittieħed kont mhux biss tal-
investimenti magħmula iżda anke tal-ispejjeż imġarrba sabiex jiġi permess l-użu kondiviż tal-
infrastruttura fiżika. 

Emenda 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Filwaqt li ma jimponi l-ebda obbligu 
ġdid tal-immeppjar fuq l-Istati Membri,
dan ir-Regolament jipprovdi li l-
informazzjoni minima li diġà ġabru l-korpi 

(18) Filwaqt li ma timponi l-ebda obbligu 
ġdid tal-immeppjar fuq l-Istati Membri, din 
id-Direttiva tipprovdi li l-informazzjoni 
minima li diġà ġabru l-korpi tas-settur 
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tas-settur pubbliku u li hija disponibbli 
f’forma elettronika skont l-inizjattivi 
nazzjonali kif ukoll skont il-liġi tal-Unjoni
(bħad-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta’ Marzu 2007 li tistabbilixxi 
Infrastruttura għall-Informazzjoni 
Ġeografika fil-Komunità Ewropea
(INSPIRE)37 ) għandha tkun disponibbli, 
pereżempju b’link, għal punt waħdieni tal-
informazzjoni bil-ħsieb li fornituri tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
jkunu jistgħu jaċċessaw b’mod koordinat l-
informazzjoni dwar l-infrastrutturi fiżiċi u 
fl-istess ħin ikunu żgurati s-sigurtà u l-
integrità ta’ din l-informazzjoni. Għoti tal-
informazzjoni bħal dan għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti tat-
trasparenza li diġà huma applikabbli għall-
użu mill-ġdid ta’ informazzjoni tas-settur 
pubbliku skont id-Direttiva 2003/98/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Novembru 2003 dwar l-użu mill-
ġdid ta’ informazzjoni tas-settur pubbliku38

. Meta l-informazzjoni disponibbli għas-
settur pubbliku ma tiżgurax għarfien xieraq 
tal-infrastrutturi fiżiċi eżistenti f’żona 
speċifika jew ta’ ċertu tip, l-operaturi tan-
netwerk għandhom jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli fil-punt 
waħdieni tal-informazzjoni meta jintalbu 
jagħmlu dan.

pubbliku u li hija disponibbli f’forma 
elettronika skont l-inizjattivi nazzjonali kif 
ukoll skont il-liġi tal-Unjoni (bħad-
Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta’ Marzu 2007 li tistabbilixxi 
Infrastruttura għall-Informazzjoni 
Ġeografika fil-Komunità Ewropea
(INSPIRE)37 ) għandha tkun disponibbli, 
pereżempju b’link, għal punt waħdieni tal-
informazzjoni bil-ħsieb li fornituri tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
jkunu jistgħu jaċċessaw b’mod koordinat l-
informazzjoni dwar l-infrastrutturi fiżiċi u 
fl-istess ħin ikunu żgurati s-sigurtà u l-
integrità ta’ din l-informazzjoni. Għoti tal-
informazzjoni bħal dan għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti tat-
trasparenza li diġà huma applikabbli għall-
użu mill-ġdid ta’ informazzjoni tas-settur 
pubbliku skont id-Direttiva 2003/98/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Novembru 2003 dwar l-użu mill-
ġdid ta’ informazzjoni tas-settur pubbliku38

. Meta l-informazzjoni disponibbli għas-
settur pubbliku ma tiżgurax għarfien xieraq 
tal-infrastrutturi fiżiċi eżistenti f’żona 
speċifika jew ta’ ċertu tip, l-operaturi tan-
netwerk għandhom jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli fil-punt 
waħdieni tal-informazzjoni meta jintalbu 
jagħmlu dan.

__________________ __________________
37 ĠU L 108, 25.4.2007, p. 1. 37 ĠU L 108, 25.4.2007, p. 1.
38 ĠU L 345, 31.12.2003, p. 90. 38 ĠU L 345, 31.12.2003, p. 90.

Or. en

Emenda 62
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jinkisbu l-miri tal-Aġenda 
Diġitali jeħtieġ li t-tifrix tal-infrastruttura 
jitqarreb lejn il-post tal-utenti finali, 
b’rispett sħiħ tal-prinċipju tal-
proporzjonalità fejn tidħol xi limitazzjoni 
għad-dritt tal-proprjetà fid-dawl tal-interess 
ġenerali sigwit. Għandha tiġi ffaċilitata l-
eżistenza ta’ netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja sal-utent finali 
filwaqt li fl-istess ħin tkun żgurata n-
newtralità teknoloġika, b’mod partikolari 
b’infrastruttura fiżika b’veloċità għolja 
lesta ġol-bini. Minħabba l-fatt li, li wieħed 
jaħseb għal kanali żgħar waqt li jkun qed 
isir il-bini għandu spiża inkrimentali 
limitata filwaqt l-bini jkun mgħammar 
minn qabel b’infrastruttura ta’ veloċità 
għolja, jaf jirrappreżenta parti sinifikanti 
mill-ispiża tat-tifrix tan-netwerks 
b’veloċità għolja, kull bini ġdid jew 
rinnovat bil-kbir għandu jkun mgħammar 
b’infrastruttura fiżika li biha tkun tista’ ssir 
il-konnessjoni tal-utenti finali b’netwerks 
ta’ veloċità għolja. Barra minn hekk, 
sabiex jinfirex netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja, il-bini l-ġdid 
li jkun fih ħafna abitazzjonijiet, kif ukoll il-
bini b’ħafna abitazzjonijiet li jsirlu 
rinnovament kbir, għandu jkollhom punt 
ta’ konċentrazzjoni jew ta’ aċċess, li minnu 
l-fornitur ikun jista’ jaċċessa n-netwerk 
ġol-bini. Fil-prattika, dan ifisser li l-
iżviluppaturi tal-bini għandhom jaħsbu 
għal kanali vojta minn kull abitazzjoni sal-
punt ta’ konċentrazzjoni intern jew estern. 
F’xi każijiet, bħal djar ġodda b’abitazzjoni 
waħda jew kategoriji ta’ rinnovament kbir 
f’żoni iżolati, il-prospett ta’ konnessjoni 
veloċi ħafna jista’ jkun jitqies, 
b’oġġettività, bħala remot wisq biex 
jiġġustifika l-ispejjeż żejda tat-tifrix ta’ 
infrastrutturi fiżiċi b’veloċità għolja ġol-
bini u/jew punt ta’ konċentrazzjoni.

(26) Sabiex jinkisbu l-miri tal-Aġenda 
Diġitali jeħtieġ li t-tifrix tal-infrastruttura 
jitqarreb lejn il-post tal-utenti finali, 
b’rispett sħiħ tal-prinċipju tal-
proporzjonalità fejn tidħol xi limitazzjoni 
għad-dritt tal-proprjetà fid-dawl tal-interess 
ġenerali segwit. Għandha tiġi ffaċilitata l-
eżistenza ta’ netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja sal-utent finali 
filwaqt li fl-istess ħin tkun żgurata n-
newtralità teknoloġika, b’mod partikolari 
b’infrastruttura fiżika b’veloċità għolja 
lesta ġol-bini. Minħabba l-fatt li jekk
wieħed jaħseb għal kanali żgħar waqt li 
jkun qed isir il-bini jirriżulta fi spiża 
inkrimentali limitata, filwaqt li l-adattment 
ta’ bini eżistenti b’infrastruttura ta’ 
veloċità għolja jaf jirrappreżenta parti 
sinifikanti mill-ispiża tat-tifrix tan-
netwerks b’veloċità għolja, kull bini ġdid 
jew rinnovat bil-kbir jista’ jkun mgħammar 
b’infrastruttura fiżika li biha tkun tista’ ssir 
il-konnessjoni tal-utenti finali b’netwerks 
ta’ veloċità għolja. Barra minn hekk, 
sabiex jinfirex netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja, il-bini l-ġdid 
li jkun fih ħafna abitazzjonijiet, kif ukoll il-
bini b’ħafna abitazzjonijiet li jsirlu 
rinnovament kbir, jista’ jkollhom punt ta’ 
konċentrazzjoni jew ta’ aċċess, li minnu l-
fornitur ikun jista’ jaċċessa n-netwerk ġol-
bini. Fil-prattika, dan ifisser li l-
iżviluppaturi tal-bini għandhom jaħsbu 
għal kanali vojta minn kull abitazzjoni sal-
punt ta’ konċentrazzjoni intern jew estern. 
F’xi każijiet, bħal djar ġodda b’abitazzjoni 
waħda jew kategoriji ta’ rinnovament kbir 
f’żoni iżolati, il-prospett ta’ konnessjoni 
veloċi ħafna jista’ jkun jitqies, 
b’oġġettività, bħala remot wisq biex 
jiġġustifika l-ispejjeż żejda tat-tifrix ta’ 
infrastrutturi fiżiċi b’veloċità għolja ġol-
bini u/jew punt ta’ konċentrazzjoni.

Or. en



PE519.832v01-00 34/101 AM\1005010MT.doc

MT

Emenda 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Mingħajr preġudizzju għall-kompiti 
fdati f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali 
regolatorji previsti fil-qafas regolatorju tal-
Unjoni għall-komunikazzjoni elettronika, 
meta ma jkunx hemm denominazzjonijiet 
speċifiċi mill-Istati Membri, sabiex ikunu 
żgurati deċiżjonijiet konsistenti għas-
soluzzjoni tat-tilwim, dawn il-funzjonijiet
stipulati f’dan ir-Regolament għandhom 
jingħataw lill-awtoritajiet li jridu jwettqu l-
kompiti stipulati fl-Artikolu 20 tad-
Direttiva 2002/21/KE, filwaqt li titqies l-
ispeċjalizzazzjoni disponibbli u l-garanziji 
tal-indipendenza u l-imparzjalità.
Madanakollu, f’konformità mal-prinċipju 
tas-sussidjarjetà, dan ir-Regolament 
għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-
possibbiltà li l-Istati Membri jallokaw il-
kompiti regolatorji stipulati hawnhekk lill-
aktar awtoritajiet adattati biex iwettquhom 
skont is-sistema kostituzzjonali domestika 
tal-attribuzzjoni tal-kompetenzi u s-setgħat 
u skont ir-rekwiżiti stipulati f’dan ir-
Regolament.

(29) Mingħajr preġudizzju għall-kompiti 
fdati f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali 
regolatorji previsti fil-qafas regolatorju tal-
Unjoni għall-komunikazzjoni elettronika, 
meta ma jkunx hemm denominazzjonijiet 
speċifiċi mill-Istati Membri, sabiex ikunu 
żgurati deċiżjonijiet konsistenti għas-
soluzzjoni tat-tilwim, dawn il-funzjonijiet 
stipulati f’din id-Direttiva għandhom 
jingħataw lill-awtoritajiet li jridu jwettqu l-
kompiti stipulati fl-Artikolu 20 tad-
Direttiva 2002/21/KE, filwaqt li titqies l-
ispeċjalizzazzjoni disponibbli u l-garanziji 
tal-indipendenza u l-imparzjalità.
Madanakollu, f’konformità mal-prinċipju 
tas-sussidjarjetà, dan ir-Regolament 
għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-
possibbiltà li l-Istati Membri jallokaw il-
kompiti regolatorji stipulati hawnhekk lill-
aktar awtoritajiet adattati biex iwettquhom 
skont is-sistema kostituzzjonali domestika 
tal-attribuzzjoni tal-kompetenzi u s-setgħat 
u skont ir-rekwiżiti stipulati f’din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex tkun żgurata l-effikaċja tal- (31) Sabiex tkun żgurata l-effikaċja tal-
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punti tal-informazzjoni previsti f’dan ir-
Regolament, l-Istati Membri li jiddeċiedu 
li jaħtru korpi differenti mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali u jkunu qed iwettqu 
l-kompiti stipulati fl-Artikolu 20 tad-
Direttiva 2002/21/KE, għandhom jiżguraw 
ir-riżorsi xierqa u li l-informazzjoni 
rilevanti dwar żona speċifika tkun 
disponibbli f’dawn il-punti tal-
informazzjoni fl-aħjar livell ta’ 
aggregazzjoni fejn jistgħu jkunu żgurati 
effiċjenzi importanti fid-dawl tal-kompiti 
assenjati (bħall-katast). F’dan ir-rigward, l-
Istati Membri jistgħu jqisu s-sinerġiji 
possibbli u l-ekonomiji ta’ skala mal-Punti 
tal-Kuntatt Waħdieni skont it-tifsira tal-
Artikolu 6 tad-Direttiva 2006/123/KE tat-
12 ta’ Diċembru 2006 dwar servizzi fis-suq 
intern (id-Direttiva tas-Servizzi), bil-ħsieb 
li jibnu fuq strutturi eżistenti u 
jimmassimizzaw il-benefiċċji għall-utenti 
finali.

punti tal-informazzjoni previsti f’din id-
Direttiva, l-Istati Membri li jiddeċiedu li 
jaħtru korpi differenti mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali u jkunu qed iwettqu 
l-kompiti stipulati fl-Artikolu 20 tad-
Direttiva 2002/21/KE, għandhom jiżguraw 
ir-riżorsi xierqa u li l-informazzjoni 
rilevanti dwar żona speċifika tkun 
disponibbli f’dawn il-punti tal-
informazzjoni fl-aħjar livell ta’ 
aggregazzjoni fejn jistgħu jkunu żgurati 
effiċjenzi importanti fid-dawl tal-kompiti 
assenjati (bħall-katast). F’dan ir-rigward, l-
Istati Membri jistgħu jqisu s-sinerġiji 
possibbli u l-ekonomiji ta’ skala mal-Punti 
tal-Kuntatt Waħdieni skont it-tifsira tal-
Artikolu 6 tad-Direttiva 2006/123/KE tat-
12 ta’ Diċembru 2006 dwar servizzi fis-suq 
intern (id-Direttiva tas-Servizzi), bil-ħsieb 
li jibnu fuq strutturi eżistenti u 
jimmassimizzaw il-benefiċċji għall-utenti 
finali.

Or. en

Emenda 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u b’mod notevoli d-dritt tal-privatezza u l-
protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali, il-
libertà li jsir negozju, id-dritt tal-proprjetà 
u d-dritt għal rimedju effettiv. Dan ir-
Regolament għandu jiġi applikat mill-
Istati Membri b’konformità ma’ dawn id-
drittijiet u l-prinċipji.

(33) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u b’mod notevoli d-dritt tal-privatezza u l-
protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali, il-
libertà li jsir negozju, id-dritt tal-proprjetà 
u d-dritt għal rimedju effettiv. Din id-
Direttiva għandha tiġi applikata mill-Istati 
Membri b’konformità ma’ dawn id-
drittijiet u l-prinċipji.

Or. en
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Emenda 66
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jiffaċilita u jinċentiva t-tifrix ta’ netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja permezz ta’ promozzjoni tal-użu 
konġunt tal-infrastrutturi fiżiċi ġodda
eżistenti u jippermettu aktar użu effiċjenti
tagħhom ħalli n-netwerks ikunu jistgħu 
jinfirxu bi spiża anqas.

1. Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jiffaċilita u jinċentiva t-tnedija u t-tifrix ta’ 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja permezz ta’ promozzjoni 
tal-użu konġunt sigur u sikur tal-
infrastrutturi fiżiċi eżistenti u futuri, 
filwaqt li jfittex li jiżgura l-użu effiċjenti
tar-riżorsi ħalli n-netwerks ikunu jistgħu 
jinfirxu bi spiża anqas.

Or. ro

Emenda 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu l-għan li
jiffaċilita u jinċentiva t-tifrix ta’ netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja permezz ta’ promozzjoni tal-użu 
konġunt tal-infrastrutturi fiżiċi ġodda 
eżistenti u jippermettu aktar użu effiċjenti 
tagħhom ħalli n-netwerks ikunu jistgħu 
jinfirxu bi spiża anqas.

1. Din id-Direttiva għandha l-għan li
tiffaċilita u tinċentiva t-tifrix ta’ netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja permezz ta’ promozzjoni tal-użu 
konġunt tal-infrastrutturi fiżiċi ġodda 
eżistenti u jippermettu aktar użu effiċjenti 
tagħhom ħalli n-netwerks ikunu jistgħu 
jinfirxu bi spiża anqas.

Or. en

Emenda 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament għandu japplika
għal kull ħidma ċivili u infrastruttura 
fiżika, kif definiti fl-Artikolu 2.

2. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
kull ħidma ta’ inġinerija ċivili u 
infrastruttura fiżika, kif definiti fl-
Artikolu 2.

Or. en

Emenda 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għad-drittijiet tal-Istati 
Membri li jżommu jew idaħħlu miżuri 
konformi mal-liġi tal-Unjoni li jkun fiha 
dispożizzjonijiet aktar dettaljati minn dawk 
li hawn f’dan ir-Regolament.

3. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għad-drittijiet tal-Istati 
Membri li jżommu jew idaħħlu miżuri 
konformi mal-liġi tal-Unjoni li jkun fiha 
dispożizzjonijiet aktar dettaljati minn dawk 
li hawn f’din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għad-Direttiva 2002/21/KE, 
id-Direttiva 2002/20/KE, id-Direttiva 
2002/19/KE, id-Direttiva 2002/22/KE u d-
Direttiva 2002/77/KE.

4. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għad-Direttiva 2002/21/KE, 
id-Direttiva 2002/20/KE, id-Direttiva 
2002/19/KE, id-Direttiva 2002/22/KE u d-
Direttiva 2002/77/KE.
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Or. en

Emenda 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, id-
definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttivi 
2002/21/KE, 2002/20/KE, 2002/19/KE, 
2002/22/KE u 2002/77/KE għandhom 
japplikaw.

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, id-
definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttivi 
2002/21/KE, 2002/20/KE, 2002/19/KE, 
2002/22/KE u 2002/77/KE għandhom 
japplikaw.

Or. en

Emenda 72
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "operatur tan-netwerk" tfisser fornitur 
tan-netwerk tal-komunikazzjoni elettronika 
u impriża li tipprovdi infrastruttura fiżika 
bil-ħsieb li tagħti: servizz tal-produzzjoni, 
tat-trasport jew tad-distribuzzjoni tal-gass, 
l-elettriku inkluż id-dawl pubbliku, it-
tisħin, l-ilma, inkluż ir-rimi jew it-
trattament tal-ilma mormi u d-drenaġġ;
servizzi tat-trasport, inkluż il-linji tal-
ferroviji, it-toroq, il-portijiet u l-ajruporti;

(1) “operatur tan-netwerk” tfisser fornitur 
tan-netwerk tal-komunikazzjoni elettronika 
u impriża li tipprovdi infrastruttura fiżika 
bil-ħsieb li tagħti: servizz tal-produzzjoni, 
tat-trasport jew tad-distribuzzjoni tal-gass, 
l-elettriku inkluż id-dawl pubbliku, it-
tisħin; servizzi tat-trasport, inkluż il-linji 
tal-ferroviji, it-toroq,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kamp ta’ applikazzjoni limitat li jeskludi infrastrutturi kritiċi li għandu implikazzjonijiet usa’
fuq is-sigurtà u s-soċjetà jfisser li d-Direttiva minflok tista’ tiffoka fuq infrastrutturi rilevanti 
għall-użu tal-fibra.



AM\1005010MT.doc 39/101 PE519.832v01-00

MT

Emenda 73
Peter Simon
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “operatur tan-netwerk” tfisser fornitur 
tan-netwerk tal-komunikazzjoni elettronika 
u impriża li tipprovdi infrastruttura fiżika 
bil-ħsieb li tagħti: servizz tal-produzzjoni, 
tat-trasport jew tad-distribuzzjoni tal-gass,
l-elettriku inkluż id-dawl pubbliku, it-
tisħin, l-ilma, inkluż ir-rimi jew it-
trattament tal-ilma mormi u d-drenaġġ;
servizzi tat-trasport, inkluż il-linji tal-
ferroviji, it-toroq, il-portijiet u l-ajruporti;

(1) “operatur tan-netwerk” tfisser fornitur 
tan-netwerk tal-komunikazzjoni elettronika 
u impriża li tipprovdi infrastruttura fiżika 
bil-ħsieb li tagħti: servizz tal-produzzjoni, 
tat-trasport jew tad-distribuzzjoni tal-gass
jew l-elettriku inkluż id-dawl pubbliku; jew
servizzi tat-trasport, inkluż il-linji tal-
ferroviji, it-toroq, il-portijiet u l-ajruporti;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tbagħbis mal-infrastruttura tat-trasport tal-ilma (inkluż l-ilma mormi u t-trattament u r-
rimi tad-drenaġġ) jista’ potenzjalment ipoġġi s-saħħa pubblika f’riskju. Dawn l-oqsma 
għandhom għalhekk jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet. Għandhom 
jitħallew barra wkoll in-netwerks tat-tisħin għaliex it-trattament kontra l-umdità (damp-
proofing) neċessarju ma setax ikun żgurat fil-punti tad-dħul u tal-ħruġ li jkollhom jinħolqu 
għal elementi ta’ netwerks b’veloċità għolja.

Emenda 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “operatur tan-netwerk” tfisser fornitur 
tan-netwerk tal-komunikazzjoni elettronika 
u impriża li tipprovdi infrastruttura fiżika 
bil-ħsieb li tagħti: servizz tal-produzzjoni, 
tat-trasport jew tad-distribuzzjoni tal-gass,
l-elettriku inkluż id-dawl pubbliku, it-
tisħin, l-ilma, inkluż ir-rimi jew it-
trattament tal-ilma mormi u d-drenaġġ;
servizzi tat-trasport, inkluż il-linji tal-
ferroviji, it-toroq, il-portijiet u l-ajruporti;

(1) “operatur tan-netwerk” tfisser fornitur 
tan-netwerk tal-komunikazzjoni elettronika 
u impriża li tipprovdi infrastruttura fiżika 
bil-ħsieb li tagħti: servizz tal-produzzjoni, 
tat-trasport jew tad-distribuzzjoni tal-gass
jew l-elettriku inkluż id-dawl pubbliku; jew
servizzi tat-trasport, inkluż il-linji tal-
ferroviji, it-toroq, il-portijiet u l-ajruporti;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet tekniċi, leġali u li għandhom x’jaqsmu mas-saħħa, mhux l-infrastrutturi fiżiċi 
kollha huma adegwati sabiex jiġu inklużi hawnhekk.

Emenda 75
Peter Simon
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “infrastruttura fiżika” tfisser kull 
element tan-netwerk li ma jkunx attiv bħal 
pajpijiet, arbli, kanali, kmamar tal-
ispezzjoni, toqob tal-ispezzjoni, kaxxi, 
binjiet jew daħliet għal binjiet, 
installazzjonijiet tal-antenni, torrijiet u arbli 
u l-faċilitajiet assoċjati tagħhom;

(2) “infrastruttura fiżika” tfisser l-element
tan-netwerk li ma jkunx attiv bħal pajpijiet, 
arbli, kanali, kmamar tal-ispezzjoni, toqob 
tal-ispezzjoni, kaxxi, binjiet jew daħliet 
għal binjiet, installazzjonijiet tal-antenni, 
torrijiet u arbli u l-faċilitajiet assoċjati 
tagħhom, bl-eċċezzjoni ta’ pajpijiet għat-
trasport tal-ilma (inkluż l-ilma mormi u t-
trattament u r-rimi tad-drenaġġ) u għat-
tisħin;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tbagħbis mal-infrastruttura tat-trasport tal-ilma (inkluż l-ilma mormi u t-trattament u r-
rimi tad-drenaġġ) jista’ potenzjalment ipoġġi s-saħħa pubblika f’riskju. Dawn l-oqsma 
għandhom għalhekk jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet. Għandhom 
jitħallew barra wkoll in-netwerks tat-tisħin għaliex it-trattament kontra l-umdità (damp-
proofing) neċessarju ma setax ikun żgurat fil-punti tad-dħul u tal-ħruġ li jkollhom jinħolqu 
għal elementi ta’ netwerks b’veloċità għolja.

Emenda 76
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) “operatur tal-utilitajiet” tfisser 
impriża li tipprovdi infrastruttura fiżika 
maħsuba biex tipprovdi: servizz tal-
produzzjoni, trasport jew distribuzzjoni 
tal-elettriku, inkluż id-dawl pubbliku, it-
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tisħin, l-ilma, minbarra l-ilma tax-xorb 
iżda li jinkludi r-rimi jew it-trattament tal-
ilma mormi u tad-drenaġġ; servizzi tat-
trasport, inklużi l-linji tal-ferroviji, it-
toroq, il-portijiet u l-ajruporti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Emenda 77
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja" tfisser 
netwerk tal-komunikazzjoni elettronika li 
kapaċi jwassal servizzi ta’ aċċess tal-
broadband b’veloċità ta’ mill-inqas 
30 Mbps.

(3) “netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja” tfisser 
netwerk tal-komunikazzjoni elettronika li 
kapaċi jwassal servizzi ta’ aċċess tal-
broadband ta’ 100 Mbps u 1 Gbps fejn 
possibbli u aktar.

Or. en

Emenda 78
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja" tfisser 
netwerk tal-komunikazzjoni elettronika li 
kapaċi jwassal servizzi ta’ aċċess tal-
broadband b’veloċità ta’ mill-inqas 
30 Mbps.

(3) “netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja” tfisser 
netwerk tal-komunikazzjoni elettronika li 
kapaċi jwassal servizzi ta’ aċċess tal-
broadband ta’ 100 Mbps u 1 Gbps fejn 
possibbli u aktar.

Or. en

Emenda 79
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) ‘netwerks miftuħa’ tfisser netwerks 
fejn fornituri tas-servizzi u sidien tan-
netwerk huma separati u fejn fornituri 
tas-servizzi għandhom aċċess għal klijenti 
individwali permezz tan-netwerk b’termini 
mhux diskriminatorji. 

Or. sv

Emenda 80
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull operatur tan-netwerk għandu jkollu 
d-dritt li joffri aċċess għall-infrastruttura 
fiżika tiegħu fid-dawl tat-tifrix tal-elementi 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

1. Kull operatur tan-netwerk għandu jkollu 
d-dritt li joffri aċċess għall-infrastruttura 
fiżika tiegħu fid-dawl tat-tifrix tal-elementi 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja, b’mod 
reċiproku, l-operaturi tan-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika  għandu 
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jkollhom id-dritt li joffru aċċess għall-
infrastruttura fiżika tagħhom fid-dawl tat-
tifrix ta’ netwerks oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament propost jiftaħ netwerks varji għall-fornitur ta’ netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika, bil-għan li jiġi ffaċilitat it-tifrix ta’ netwerks tal-komunikazzjoni tal-broadband. 
Din l-emenda għandha l-għan li ddaħħal aktar reċiproċità fit-test, kif ukoll tagħti l-
possibbiltà lill-operaturi tan-netwerks oħrajn biex jieħdu vantaġġ mix-xogħlijiet tal-
kostruzzjoni mibdija minn operatur tat-telekomunikazzjoni. Din l-emenda hija konformi mal-
premessa 11, li tistipula “[...] dan ir-Regolament għandu jkun applikabbli mhux biss għall-
fornituri ta’ netwerks tal-komunikazzjoni elettronika iżda għal kull sid jew detentur tad-
drittijiet għall-użu ta’ infrastrutturi fiżiċi estensivi u ambizzjużi [...]”.

Emenda 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Kull operatur tan-netwerk għandu 
jkollu d-dritt li joffri aċċess għall-
infrastruttura fiżika tiegħu fid-dawl tat-
tifrix tal-elementi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja.

(1) Kull operatur tan-netwerk għandu 
jkollu d-dritt li joffri aċċess għall-
infrastruttura fiżika tiegħu fid-dawl tat-
tifrix tal-elementi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja, sakemm dan it-tifrix għandu l-
approvazzjoni tas-sidien u l-awtoritajiet 
responsabbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux in-netwerks kollha huma proprjetà tal-operaturi tagħhom. Iż-żewġ partijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jiġu kkonsultati dwar kwalunkwe inkorporazzjoni possibbli ta’ netwerks 
ta’ komunikazzjoni.

Emenda 82
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull operatur tan-netwerk għandu jkollu 
d-dritt li joffri aċċess għall-infrastruttura 
fiżika tiegħu fid-dawl tat-tifrix tal-elementi 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

1. Kull operatur tan-netwerk għandu jkollu 
d-dritt li joffri aċċess għall-infrastruttura 
fiżika tiegħu fid-dawl tat-tifrix tal-elementi 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja, filwaqt li 
jiżgura s-sigurtà u s-sikurezza tan-
netwerk.

Or. ro

Emenda 83
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
tagħmel talba speċifika bil-miktub, kull 
operatur tan-netwerk għandu jkollu l-
obbligu li jilħaq it-talbiet raġonevoli kollha 
għal aċċess għall-infrastruttura fiżika 
tiegħu skont termini u kundizzjonijiet 
ġusti, inkluż il-prezz, fid-dawl tat-tifrix tal-
elementi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

2. Meta impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
tagħmel talba speċifika bil-miktub, kull 
operatur tan-netwerk għandu jkollu l-
obbligu li jilħaq it-talbiet raġonevoli kollha 
għal aċċess għall-infrastruttura fiżika 
tiegħu skont termini u kundizzjonijiet 
ġusti, inkluż il-prezz, fid-dawl tat-tifrix tal-
elementi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja. L-obbligu tal-
operaturi tan-netwerk li jissodisfaw it-
talbiet tal-aċċess raġonevoli kollha skont 
termini u kundizzjonijiet ġusti, għandu 
jkun mingħajr preġudizzju għall-obbligu 
tagħhom li jirrispettaw ir-regoli tal-
Unjoni dwar l-għajnuna mill-istat fil-każ 
ta’ investiment fl-infrastruttura ffinanzjat 
jew iggarantit mill-gvern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawk li jfittxu aċċess u li jixtiequ jifirxu n-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
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m’għandhomx jitħallew jibbenefikaw minn xi forma ta’ appoġġ mill-istat li kien maħsub għal 
skopijiet differenti. Dan ma jkunx ġust, ikun użu ħażin ta’ riżorsi tal-Istat u jmur kontra r-
regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat minħabba li l-kumpaniji li jibbenefikaw minn appoġġ 
mill-istat għandhom ir-restrizzjoni legali skont ir-regoli tal-għajnuna mill-istat li ma 
jissussidjawx b’mod transversali attività ta’ parti terza.

Emenda 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Meta impriża awtorizzata biex 
tipprovdi netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika tagħmel talba speċifika bil-
miktub, kull operatur tan-netwerk għandu 
jkollu l-obbligu li jilħaq it-talbiet
raġonevoli kollha għal aċċess għall-
infrastruttura fiżika tiegħu skont termini u 
kundizzjonijiet ġusti, inkluż il-prezz, fid-
dawl tat-tifrix tal-elementi tan-netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja.

(2) Meta impriża awtorizzata biex 
tipprovdi netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika tagħmel talba speċifika bil-
miktub, kull operatur tan-netwerk għandu 
jkollu l-obbligu li jikkunsidra t-talbiet
raġonevoli kollha għal aċċess għall-
infrastruttura fiżika tiegħu fid-dawl tat-
tifrix tal-elementi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja, u għandu jipproponi termini għall-
użu kondiviż tal-infrastruttura fiżika 
tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-impożizzjoni ta’ obbligu li jintlaħqu t-talbiet raġonevoli kollha jikkostitwixxi ksur mhux 
ġustifikabbli tad-drittijiet tal-proprjetarju tal-infrastruttura. 

Emenda 85
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
tagħmel talba speċifika bil-miktub, kull 
operatur tan-netwerk għandu jkollu l-
obbligu li jilħaq it-talbiet raġonevoli kollha 

2. Meta impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
tagħmel talba speċifika bil-miktub, kull 
operatur tan-netwerk għandu jkollu l-
obbligu li jilħaq it-talbiet raġonevoli kollha 
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għal aċċess għall-infrastruttura fiżika 
tiegħu skont termini u kundizzjonijiet 
ġusti, inkluż il-prezz, fid-dawl tat-tifrix tal-
elementi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

għal aċċess għall-infrastruttura fiżika 
tiegħu skont termini u kundizzjonijiet 
ġusti, inkluż il-prezz, u bil-kundizzjoni li 
ma tista’ tinħoloq l-ebda problema 
f’konnessjoni mas-sikurezza u s-sigurtà 
tan-netwerk, fid-dawl tat-tnedija tal-
elementi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

Or. nl

Emenda 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
tagħmel talba speċifika bil-miktub, kull 
operatur tan-netwerk għandu jkollu l-
obbligu li jilħaq it-talbiet raġonevoli kollha 
għal aċċess għall-infrastruttura fiżika 
tiegħu skont termini u kundizzjonijiet 
ġusti, inkluż il-prezz, fid-dawl tat-tifrix tal-
elementi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

2. Meta impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
tagħmel talba speċifika bil-miktub, kull 
operatur tan-netwerk għandu jkollu l-
obbligu, soġġett għad-disponibbiltà tal-
kapaċità tan-netwerk, li jilħaq it-talbiet 
raġonevoli kollha għal aċċess għall-
infrastruttura fiżika tiegħu skont termini u 
kundizzjonijiet ġusti, inkluż il-prezz, fid-
dawl tat-tifrix tal-elementi tan-netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja.

Or. ro

Emenda 87
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 

2. Meta impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
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tagħmel talba speċifika bil-miktub, kull 
operatur tan-netwerk għandu jkollu l-
obbligu li jilħaq it-talbiet raġonevoli kollha 
għal aċċess għall-infrastruttura fiżika 
tiegħu skont termini u kundizzjonijiet 
ġusti, inkluż il-prezz, fid-dawl tat-tifrix tal-
elementi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

tagħmel talba speċifika bil-miktub, kull 
operatur tal-utilitajiet għandu jkollu l-
obbligu li jilħaq it-talbiet raġonevoli kollha 
għal aċċess għall-infrastruttura fiżika 
tiegħu skont termini u kundizzjonijiet 
ġusti, inkluż il-prezz, fid-dawl tat-tifrix tal-
elementi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-Artikolu 3 huwa ffokat fuq l-għoti ta’ aċċess għall-infrastruttura 
tan-netwerk tal-utilitajiet. Aċċess għall-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni diġà huwa 
rregolat mid-Direttiva Qafas dwar il-Komunikazzjonijiet Elettroniċi 2009/140/KE

Emenda 88
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-dispożizzjoni hija mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tas-sidien u s-
sidien ta’ proprjetà privata li jiddeċiedu 
kif jamministraw u jimmaniġġjaw l-assi. 

Or. en

Emenda 89
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull rifjut tal-aċċess għandu jissejjes fuq 
kriterji oġġettivi, li jistgħu jkunu relatati 
b’mod partikolari ma’:

3. Kull rifjut tal-aċċess għandu jissejjes fuq 
kriterji oġġettivi, bħal
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Or. en

Emenda 90
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tħassib dwar is-sikurezza u s-saħħa 
pubblika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Eż. L-infrastruttura tal-gass u tal-ilma tax-xorb mhijiex adattata fir-rigward ta’ sikurezza u s-
saħħa pubblika.

Emenda 91
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) is-sigurtà ta’ infrastruttura kritika 
nazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Eż. ajruporti jew ferroviji.

Emenda 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-disponibbiltà tal-ispazju biex jilqa’ l-
elementi msemmija fil-punt (a);

(b) id-disponibbiltà tal-kapaċità tan-
netwerk biex jilqa’ l-elementi msemmija 
fil-punt (a);

Or. ro

Emenda 93
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-disponibbiltà tal-ispazju biex jilqa’ l-
elementi msemmija fil-punt (a);

(b) id-disponibbiltà attwali u futura tal-
ispazju biex jilqa’ l-elementi msemmija fil-
punt (a);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta qed tiġi kkunsidrata d-disponibbiltà tal-ispazju li jospita elementi ta’ netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, l-operaturi tan-netwerk għandhom jitħallew jikkunsidraw il-
ħtiġijiet futuri tagħhom.

Emenda 94
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-integrità u s-sigurtà ta’ kull netwerk li 
diġà nfirex;

(c) l-integrità, is-sikurezza u s-sigurtà ta’ 
kull netwerk li diġà nfirex;

Or. en
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Emenda 95
Norbert Glante, Peter Simon
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ir-riskju ta’ interferenzi serji tas-
servizzi ppjanati tal-komunikazzjoni 
elettronika mal-għoti ta’ servizzi oħra fuq 
l-istess l-infrastruttura fiżika;

(d) ir-riskju ta’ interferenzi ċari tas-servizzi 
ppjanati tal-komunikazzjoni elettronika 
mal-għoti ta’ servizzi oħra fuq l-istess l-
infrastruttura fiżika;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kliem eżistenti huwa vag wisq.

Emenda 96
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) id-disponibilità ta’ mezzi alternattivi ta’ 
aċċess bl-ingrossa għan-netwerk tal-
infrastruttura fiżika mogħtija mill-operatur 
tan-netwerk u li jkunu adattati għall-
provvista tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

(e) id-disponibilità jew id-disponibilità 
maħsuba skont pjanijiet ta’ tifrix 
ippubblikati ta’ mezzi alternattivi ta’ 
aċċess bl-ingrossa għan-netwerk tal-
infrastruttura fiżika mogħtija mill-operatur 
tan-netwerk u li jkunu adattati għall-
provvista tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test għandu jikkunsidra wkoll id-disponibbiltà maħsuba sakemm dan jinbena f’perjodu 
raġonevoli ta’ żmien.

Emenda 97
Giles Chichester
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) id-disponibilità ta’ mezzi alternattivi ta’ 
aċċess bl-ingrossa għan-netwerk tal-
infrastruttura fiżika mogħtija mill-operatur
tan-netwerk u li jkunu adattati għall-
provvista tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

(e) id-disponibilità ta’ mezzi alternattivi ta’ 
aċċess bl-ingrossa għan-netwerk tal-
infrastruttura fiżika mogħtija mill-operatur
tal-utilitajiet u li jkunu adattati għall-
provvista tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-Artikolu 3 huwa ffokat fuq l-għoti ta’ aċċess għall-infrastruttura 
tan-netwerk tal-utilitajiet. Aċċess għall-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni diġà huwa 
rregolat mid-Direttiva Qafas dwar il-Komunikazzjonijiet Elettroniċi 2009/140/KE.

Emenda 98
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ir-riskju għoli għas-sikurezza fiżika 
ta’ ħaddiema li jaċċessaw infrastrutturi 
differenti minn dawk li oriġinarjament 
kienu mħarrġa biex joperaw;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess minn ħaddiema li mhumiex midħla mal-proċeduri ta’ sikurezza fl-elettriku għall-
komponenti u l-istallazzjonijiet ta’ netwerks tad-distribuzzjoni tal-elettriku se jżid ir-riskju ta’ 
inċidenti u korrimenti. Ix-xogħol fuq netwerks tal-elettriku jirrikjedi taħriġ, ħiliet, regoli, 
kodiċi, rekwiżiti speċifiċi dwar is-saħħa kif ukoll il-ħtieġa li jkun hemm konformità ma’ 
standards stretti ta’ sikurezza u ambjentali. Għal xi installazzjonijiet speċifiċi, l-operaturi 
tan-netwerk jistgħu jikkunsidraw li jkun wisq perikoluż li partijiet terzi jitħallew jaħdmu fuq 
in-netwerk tagħhom.
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Emenda 99
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) l-użu proporzjonali tal-ispazju 
disponibbli, sabiex operatur tan-netwerk li 
hu proprjetarju tal-infrastruttura fiżika 
jkun jista’ jirriserva spazju għall-
investimenti futuri tiegħu stess.

Or. en

Emenda 100
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) id-disponibbiltà ppjanata ta’ mezzi 
alternattivi ta’ aċċess bl-ingrossa għan-
netwerk tal-infrastruttura fiżika, fil-każ li 
jeżistu pjanijiet nazzjonali għat-tifrix ta’ 
Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku 
Ferrovjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżistenza ta’ pjanijiet nazzjonali għat-tifrix ta’ Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku 
Ferrovjarju fis-settur ferrovjarju jeħtieġ li tiġi kkunsidrata fl-abbozz tal-proposta.

Emenda 101
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ed (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ed) kundizzjonijiet li permezz tagħhom l-
għoti tal-aċċess għal sistemi ta’ trasport 
ta’ taħt l-art jista’ jirriżulta fi tfixkil għall-
investiment u għat-titjib fit-tul u/jew 
jirriżulta fi tfixkil tal-ivvjaġġar b’impatt 
ekonomiku sproporzjonat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li bliet b’sistemi ta’ trasport ta’ taħt l-art ikollhom dritt ċar fuq id-deċiżjoni 
dwar jekk l-aċċess huwiex vijabbli jew le. It-test fl-Artikolu 3 għandu jinkludi dispożizzjoni li 
tippermetti li infrastrutturi li tant huma ċentrali għall-ħajja ta’ kuljum fl-ibliet jirrifjutaw l-
aċċess jekk tali aċċess jista’ jwassal għal tfixkil u għal impatti ekonomiċi negattivi.

Emenda 102
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ee (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ee) jeżistu arranġamenti kuntrattwali 
esklussivi bejn l-operaturi tan-netwerk u 
l-klijenti tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Arranġamenti kuntrattwali bejn operaturi ta’ netwerk u l-klijenti tagħhom għandhom jiġu 
miżjuda, jekk dawn ikunu ġew konklużi għal raġunijiet ta’ esklussività. Pereżempju, ċentri 
għall-ipproċessar tad-dejta spiss jitolbu esklussività għal raġunijiet ta’ sigurtà.

Emenda 103
Werner Langen, Herbert Reul
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operatur tan-netwerk għandu jiddikjara 
r-raġunijiet għal kull rifjut fi żmien xahar
minn meta jkun intalab l-aċċess bil-miktub.

L-operatur tan-netwerk għandu jiddikjara 
r-raġunijiet għal kull rifjut fi żmien sitt 
xhur minn meta jkun intalab l-aċċess bil-
miktub.

Or. de

Emenda 104
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operatur tan-netwerk għandu jiddikjara 
r-raġunijiet għal kull rifjut fi żmien xahar
minn meta jkun intalab l-aċċess bil-miktub.

L-operatur tan-netwerk għandu jiddikjara 
r-raġunijiet għal kull rifjut fi żmien tliet 
xhur minn meta jkun intalab l-aċċess bil-
miktub.

Or. en

Emenda 105
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operatur tan-netwerk għandu jiddikjara 
r-raġunijiet għal kull rifjut fi żmien xahar 
minn meta jkun intalab l-aċċess bil-miktub.

L-operatur tal-utilitajiet għandu jiddikjara 
r-raġunijiet għal kull rifjut fi żmien xahar 
minn meta jkun intalab l-aċċess bil-miktub.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-Artikolu 3 huwa ffokat fuq l-għoti ta’ aċċess għall-infrastruttura 
tan-netwerk tal-utilitajiet. Aċċess għall-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni diġà huwa 
rregolat mid-Direttiva Qafas dwar il-Komunikazzjonijiet Elettroniċi 2009/140/KE
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Emenda 106
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-korp nazzjonali għas-soluzzjoni tat-
tilwim imsemmi fil-paragrafu 4, filwaqt li 
jqis bis-sħiħ il-prinċipju tal-
proporzjonalità, għandu joħroġ deċiżjoni 
vinkolanti biex isolvi t-tilwima mibdija 
skont il-paragrafu 4, inkluża d-
determinazzjoni ta’ termini, kundizzjonijiet 
u prezzijiet ġusti fejn xieraq, fl-iqsar żmien 
possibbli u f’kull każ fi żmien erba’ xhur, 
mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li xi 
parti li tirreferi l-każ lil qorti. Kull prezz 
stabbilit mill-korp għas-soluzzjoni tat-
tilwim għandu jqis l-impatt tal-aċċess 
mitlub fuq il-pjan kummerċjali li jirfed l-
investimenti li għamel l-operatur tan-
netwerk li lilu jkun intalab l-aċċess, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ infrastrutturi fiżiċi 
mibnija dan l-aħħar li jintużaw għall-għoti 
tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja.

5. Il-korp nazzjonali għas-soluzzjoni tat-
tilwim imsemmi fil-paragrafu 4, filwaqt li 
jqis bis-sħiħ il-prinċipju tal-
proporzjonalità, għandu joħroġ deċiżjoni 
vinkolanti biex isolvi t-tilwima mibdija 
skont il-paragrafu 4, inkluża d-
determinazzjoni ta’ termini, kundizzjonijiet 
u prezzijiet ġusti fejn xieraq, fl-iqsar żmien 
possibbli u f’kull każ fi żmien erba’ xhur, 
mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li xi 
parti tirreferi l-każ lil qorti. Kull prezz 
stabbilit mill-korp għas-soluzzjoni tat-
tilwim, mil-liġi dwar l-għajnuna mill-istat, 
mid-dikjarazzjoni ta’ produzzjoni tal-
infrastruttura nazzjonali, mill-ftehim 
dwar il-finanzjament tal-infrastruttura ta’ 
Stat Membru u mill-kuntratt tal-OSP
għandu jqis l-impatt tal-aċċess mitlub fuq 
il-pjan kummerċjali li jirfed l-investimenti 
li għamel l-operatur tan-netwerk li lilu jkun 
intalab l-aċċess, b’mod partikolari fil-każ 
ta’ infrastrutturi fiżiċi mibnija dan l-aħħar 
li jintużaw għall-għoti tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja. Fid-deċiżjonijiet tiegħu, il-korp 
nazzjonali għas-soluzzjoni għandu jqis 
ukoll il-vijabbiltà ekonomika ta’ dawn l-
investimenti bbażata fuq kwalunkwe 
skeda ta’ żmien għall-qligħ fuq l-
investiment, kwalunkwe impatt tal-aċċess 
fuq il-kapaċità u l-prestazzjoni, 
kwalunkwe impatt tal-aċċess fuq il-
kompetizzjoni downstream, kwalunkwe 
deprezzament tal-assi tan-netwerk meta 
ssir it-talba għall-aċċess, u kwalunkwe 
possibbiltà offruta lil min ifittex l-aċċess 
għal użu kondiviż.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta hija mmirata biex tirrifletti t-test imsemmi fil-premessa 16: fid-deċiżjonijiet 
tiegħu, il-korp għas-soluzzjoni tat-tilwim jeħtieġ li jqis l-aspetti differenti li jista’ jkollhom 
impatt fuq id-determinazzjoni ta’ termini, kundizzjonijiet u prezzijiet ġusti.

Emenda 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-korp nazzjonali għas-soluzzjoni tat-
tilwim imsemmi fil-paragrafu 4, filwaqt li 
jqis bis-sħiħ il-prinċipju tal-
proporzjonalità, għandu joħroġ deċiżjoni
vinkolanti biex isolvi t-tilwima mibdija 
skont il-paragrafu 4, inkluża d-
determinazzjoni ta’ termini, 
kundizzjonijiet u prezzijiet ġusti fejn 
xieraq, fl-iqsar żmien possibbli u f’kull każ 
fi żmien erba’ xhur, mingħajr preġudizzju 
għall-possibbiltà li xi parti li tirreferi l-każ 
lil qorti. Kull prezz stabbilit mill-korp 
għas-soluzzjoni tat-tilwim għandu jqis l-
impatt tal-aċċess mitlub fuq il-pjan 
kummerċjali li jirfed l-investimenti li 
għamel l-operatur tan-netwerk li lilu jkun 
intalab l-aċċess, b’mod partikolari fil-każ 
ta’ infrastrutturi fiżiċi mibnija dan l-aħħar 
li jintużaw għall-għoti tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja.

(5) Il-korp nazzjonali għas-soluzzjoni tat-
tilwim imsemmi fil-paragrafu 4, filwaqt li 
jqis bis-sħiħ il-prinċipju tal-
proporzjonalità, għandu joħroġ deċiżjoni 
biex isolvi t-tilwima mibdija skont il-
paragrafu 4, inkluża rakkomandazzjoni ta’ 
termini, kundizzjonijiet u prezzijiet fejn 
xieraq, fl-iqsar żmien possibbli u f’kull każ 
fi żmien erba’ xhur, mingħajr preġudizzju 
għall-possibbiltà li xi parti tirreferi l-każ lil 
qorti. Kull prezz stabbilit mill-korp għas-
soluzzjoni tat-tilwim għandu jqis l-impatt 
tal-aċċess mitlub fuq il-pjan kummerċjali li 
jirfed l-investimenti li għamel l-operatur 
tan-netwerk li lilu jkun intalab l-aċċess, 
b’mod partikolari fil-każ ta’ infrastrutturi 
fiżiċi mibnija dan l-aħħar li jintużaw għall-
għoti tas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

Or. de

Emenda 108
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-korp nazzjonali għas-soluzzjoni tat- 5. Il-korp nazzjonali għas-soluzzjoni tat-
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tilwim imsemmi fil-paragrafu 4, filwaqt li 
jqis bis-sħiħ il-prinċipju tal-
proporzjonalità, għandu joħroġ deċiżjoni 
vinkolanti biex isolvi t-tilwima mibdija 
skont il-paragrafu 4, inkluża d-
determinazzjoni ta’ termini, kundizzjonijiet 
u prezzijiet ġusti fejn xieraq, fl-iqsar żmien 
possibbli u f’kull każ fi żmien erba’ xhur, 
mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li xi 
parti li tirreferi l-każ lil qorti. Kull prezz 
stabbilit mill-korp għas-soluzzjoni tat-
tilwim għandu jqis l-impatt tal-aċċess 
mitlub fuq il-pjan kummerċjali li jirfed l-
investimenti li għamel l-operatur tan-
netwerk li lilu jkun intalab l-aċċess, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ infrastrutturi fiżiċi 
mibnija dan l-aħħar li jintużaw għall-għoti 
tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
b’veloċità għolja.

tilwim imsemmi fil-paragrafu 4, filwaqt li 
jqis bis-sħiħ il-prinċipju tal-
proporzjonalità, għandu joħroġ deċiżjoni 
vinkolanti biex isolvi t-tilwima mibdija 
skont il-paragrafu 4, inkluża d-
determinazzjoni ta’ termini, kundizzjonijiet 
u prezzijiet ġusti fejn xieraq, fl-iqsar żmien 
possibbli u f’kull każ fi żmien erba’ xhur, 
mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li xi 
parti tirreferi l-każ lil qorti. Kull prezz 
stabbilit mill-korp għas-soluzzjoni tat-
tilwim għandu jqis l-impatt tal-aċċess 
mitlub fuq il-pjan kummerċjali li jirfed l-
investimenti li għamel l-operatur tal-
utilitajiet li lilu jkun intalab l-aċċess, 
b’mod partikolari fil-każ ta’ infrastrutturi 
fiżiċi mibnija dan l-aħħar li jintużaw għall-
għoti tas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-Artikolu 3 huwa ffokat fuq l-għoti ta’ aċċess għall-infrastruttura 
tan-netwerk tal-utilitajiet. Aċċess għall-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni diġà huwa 
rregolat mid-Direttiva Qafas dwar il-Komunikazzjonijiet Elettroniċi 2009/140/KE.

Emenda 109
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Jekk ikollhom jitwettqu kompiti li 
huma konnessi mal-użu kondiviż tal-
infrastruttura, dan jista’ jsir biss mill-
operatur tan-netwerk jew minn parti li 
lilha l-operatur tan-netwerk ikun 
ikkuntratta l-kompitu.

Or. nl
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Emenda 110
Norbert Glante, Peter Simon
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Miżuri relatati mal-użu kondiviż tal-
infrastruttura jistgħu jiġu implimentati 
biss minn jew f’isem l-operatur tan-
netwerk rilevanti. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan huwa l-uniku mezz kif jiġi żgurat li operatur jista’ jiggarantixxi li n-netwerk huwa 
funzjonali.

Emenda 111
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Artikolu 3(2) sa 3(5) ma japplikax 
għall-pajpijiet tad-drenaġġ li mhumiex 
spezzjonabbli mill-bnedmin.

Or. en

Emenda 112
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Sabiex jitolbu aċċess għal infrastruttura 
fiżika, skont l-Artikolu 3, kull impriża 
awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkollha 
d-dritt ta’ aċċess jekk, minn punt waħdieni 

Sabiex jitolbu aċċess għal infrastruttura 
fiżika, skont l-Artikolu 3, kull impriża 
awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkollha 
d-dritt ta’ aċċess jekk, minn punt waħdieni 
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tal-informazzjoni, titlob dan is-sett ta’ 
informazzjoni minima dwar l-infrastruttura 
fiżika eżistenti ta’ xi operatur tan-netwerk:

tal-informazzjoni, titlob b’mod ġustifikat
dan is-sett ta’ informazzjoni minima dwar 
l-infrastruttura fiżika eżistenti ta’ xi 
operatur tan-netwerk bil-għan li tiżviluppa 
servizzi tat-telekomunikazzjoni futuri 
aħjar:

Or. en

Emenda 113
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Sabiex jitolbu aċċess għal infrastruttura 
fiżika, skont l-Artikolu 3, kull impriża 
awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkollha 
d-dritt ta’ aċċess jekk, minn punt waħdieni 
tal-informazzjoni, titlob dan is-sett ta’ 
informazzjoni minima dwar l-infrastruttura 
fiżika eżistenti ta’ xi operatur tan-netwerk:

Sabiex jitolbu aċċess għal infrastruttura 
fiżika, skont l-Artikolu 3, kull impriża 
awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkollha 
d-dritt ta’ aċċess jekk, minn punt waħdieni 
tal-informazzjoni, titlob dan is-sett ta’ 
informazzjoni minima dwar l-infrastruttura 
fiżika eżistenti ta’ xi operatur tan-netwerk
sakemm dan ma jaffettwax is-sikurezza, l-
integrità u s-sigurtà tan-netwerk:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza u s-sigurtà għandhom jiġu kkunsidrati meta tingħata l-informazzjoni mill-punt 
waħdieni tal-informazzjoni. Għandha tiġi miżjuda l-kelma sikurezza.

Emenda 114
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Sabiex jitolbu aċċess għal infrastruttura Sabiex jitolbu aċċess għal infrastruttura 
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fiżika, skont l-Artikolu 3, kull impriża 
awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkollha 
d-dritt ta’ aċċess jekk, minn punt waħdieni 
tal-informazzjoni, titlob dan is-sett ta’ 
informazzjoni minima dwar l-infrastruttura 
fiżika eżistenti ta’ xi operatur tan-netwerk:

fiżika, skont l-Artikolu 3, kull impriża 
awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika u li tipproduċi  
pjan għat-tifrix tan-netwerks tal-
komunikazzjoni b’veloċità għolja għandu 
jkollha d-dritt ta’ aċċess jekk, minn punt 
waħdieni tal-informazzjoni, titlob dan is-
sett ta’ informazzjoni minima dwar l-
infrastruttura fiżika eżistenti ta’ xi operatur 
tan-netwerk:

Or. ro

Emenda 115
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Sabiex jitolbu aċċess għal infrastruttura 
fiżika, skont l-Artikolu 3, kull impriża 
awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkollha 
d-dritt ta’ aċċess jekk, minn punt waħdieni 
tal-informazzjoni, titlob dan is-sett ta’
informazzjoni minima dwar l-infrastruttura 
fiżika eżistenti ta’ xi operatur tan-netwerk:

Sabiex jitolbu aċċess għal infrastruttura 
fiżika, skont l-Artikolu 3, kull impriża 
awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkollha 
d-dritt ta’ aċċess jekk, minn punt waħdieni 
tal-informazzjoni, titlob dan is-sett ta’ 
informazzjoni minima dwar l-infrastruttura 
fiżika eżistenti ta’ xi operatur tan-netwerk, 
sakemm din tkun disponibbli f’format 
diġitali:

Or. nl

Emenda 116
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Sabiex jitolbu aċċess għal infrastruttura 
fiżika, skont l-Artikolu 3, kull impriża 

Sabiex jitolbu aċċess għal infrastruttura 
fiżika, skont l-Artikolu 3, kull impriża 
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awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkollha 
d-dritt ta’ aċċess jekk, minn punt waħdieni 
tal-informazzjoni, titlob dan is-sett ta’ 
informazzjoni minima dwar l-infrastruttura 
fiżika eżistenti ta’ xi operatur tan-netwerk:

awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkollha 
d-dritt ta’ aċċess jekk, minn punt waħdieni 
tal-informazzjoni, titlob, għal kull żona 
ġeografika, dan is-sett ta’ informazzjoni 
minima dwar l-infrastruttura fiżika 
eżistenti ta’ xi operatur tan-netwerk:

Or. en

Emenda 117
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jitolbu aċċess għal infrastruttura 
fiżika, skont l-Artikolu 3, kull impriża 
awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkollha 
d-dritt ta’ aċċess jekk, minn punt waħdieni 
tal-informazzjoni, titlob dan is-sett ta’ 
informazzjoni minima dwar l-infrastruttura 
fiżika eżistenti ta’ xi operatur tan-netwerk:

Sabiex jitolbu aċċess għal infrastruttura 
fiżika, skont l-Artikolu 3, kull impriża 
awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkollha 
d-dritt ta’ aċċess jekk titlob dan is-sett ta’ 
informazzjoni minima dwar l-infrastruttura 
fiżika eżistenti ta’ xi operatur tan-netwerk:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Punt waħdieni tal-informazzjoni se jżid spejjeż u burokrazija żejda u jirdoppja s-sistemi 
eżistenti li huma stabbiliti sew f’livell lokali.

Emenda 118
Norbert Glante
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-daqs, it-tip u l-użu attwali tal-
infrastruttura;

(b) it-tip u l-użu attwali tal-infrastruttura;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal ko-utent tan-netwerk għall-finijiet ta’ tifrix tal-broadband, din l-informazzjoni hija 
irrilevanti u m’għandhiex għalfejn tiġi żvelata.

Emenda 119
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 It-talba għandha tispeċifika ż-żona 
kkonċernata fid-dawl tat-tifrix tal-elementi 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja.

It-talba għandha tispeċifika ż-żona 
kkonċernata fid-dawl tat-tifrix tal-elementi 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja, u l-impriża 
għalhekk għandha tikseb aċċess biss 
għad-dejta ta’ dik iż-żona ġeografika 
speċifika.

Or. nl

Emenda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impriża li titlob aċċess għandha 
tispeċifika ż-żona kkonċernata fid-dawl 
tat-tifrix tal-elementi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja.

L-impriża li titlob aċċess għandha 
tispeċifika ż-żona kkonċernata mit-tifrix
tal-elementi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja.

Or. ro

Emenda 121
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impriża li titlob l-aċċess għandha tkun 
obbligata li żżomm kwalunkwe 
informazzjoni miksuba taħt dan ir-
Regolament kunfidenzjali.

Or. ro

Emenda 122
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-aċċess għall-informazzjoni minima taż-
żona speċifikata għandu jingħata minnufih 
f’forma elettronika skont termini 
proporzjonati, nondiskriminatorji u 
trasparenti. L-aċċess għall-informazzjoni 
minima jista’ jkun limitat minn punt 
waħdieni tal-informazzjoni biss meta dan 
jitqies neċessarju fid-dawl tas-sigurtà tan-
netwerks u l-integrità tagħhom jew fid-
dawl tas-sigrieti operattivi u kummerċjali.

L-aċċess għall-informazzjoni minima taż-
żona speċifikata għandu jingħata minnufih 
f’forma elettronika skont termini 
proporzjonati, nondiskriminatorji u 
trasparenti. L-aċċess għall-informazzjoni 
minima jista’ jkun limitat minn punt 
waħdieni tal-informazzjoni biss meta dan 
jitqies neċessarju fid-dawl tas-sigurtà tan-
netwerks u l-integrità tagħhom jew fid-
dawl tas-sigrieti operattivi u kummerċjali.
Bil-għan li tiġi salvagwardjata s-sigurtà 
nazzjonali u s-sigurtà u l-integrità ta’ 
ċerti elementi ta’, u għal żoni fuq netwerk, 
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jeżentaw ċerti żoni mill-obbligu li jingħata 
s-sett ta’ informazzjoni minima f’forma 
elettronika. F’dawn il-każijiet l-aċċess 
għal informazzjoni minima jista’ jkun 
limitat għal eżami fl-uffiċċji tal-operatur 
tan-netwerk. Kull miżura bħal din 
għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ importanza ekonomika u soċjali kbira, ċerti partijiet mill-infrastruttura 
fiżika ta’ netwerk jistgħu jiġu identifikati bħala infrastrutturi kritiċi għal Stat Membru. Din l-
importanza mogħtija lil dawn l-infrastrutturi twassal għall-attrazzjoni relattiva tagħhom għal 
atti ta’ terrur jew sabotaġġ. Bil-ħolqien tal-possibbiltà li dawn il-partijiet kritiċi ta’ netwerk 
jiġu esklużi mill-obbligu li jagħtu aċċess għall-informazzjoni minima f’forma elettronika, u li 
din tkun limitata għal eżami tal-informazzjoni minima fl-uffiċċji tal-operatur tan-netwerk, se 
jitnaqqas b’mod tanġibbli r-riskju ta’ diffużjoni mhux mixtieqa tad-dokument.

Emenda 123
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aċċess għall-informazzjoni minima taż-
żona speċifikata għandu jingħata minnufih
f’forma elettronika skont termini 
proporzjonati, nondiskriminatorji u 
trasparenti. L-aċċess għall-informazzjoni 
minima jista’ jkun limitat minn punt 
waħdieni tal-informazzjoni biss meta dan 
jitqies neċessarju fid-dawl tas-sigurtà tan-
netwerks u l-integrità tagħhom jew fid-
dawl tas-sigrieti operattivi u kummerċjali.

L-aċċess għall-informazzjoni minima taż-
żona speċifikata għandu jingħata f’forma 
elettronika skont termini proporzjonati, 
nondiskriminatorji u trasparenti u 
jiggarantixxi l-kunfidenzjalità tagħha u 
użu strettament limitat għall-għan mixtieq 
minn din il-komunikazzjoni. L-operatur 
tan-netwerk konċernat irid jiġi infurmat
b’komunikazzjoni bħal din.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-estrazzjoni tad-dejta taż-żona speċifikata titlob xogħol bil-kompjuter. Dan ma jistax ikun 
‘minnufih”.

Emenda 124
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-aċċess għall-informazzjoni minima taż- L-aċċess għall-informazzjoni minima taż-
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żona speċifikata għandu jingħata minnufih 
f’forma elettronika skont termini 
proporzjonati, nondiskriminatorji u 
trasparenti. L-aċċess għall-informazzjoni 
minima jista’ jkun limitat minn punt 
waħdieni tal-informazzjoni biss meta dan 
jitqies neċessarju fid-dawl tas-sigurtà tan-
netwerks u l-integrità tagħhom jew fid-
dawl tas-sigrieti operattivi u kummerċjali.

żona speċifikata għandu jingħata minnufih 
f’forma elettronika skont termini 
proporzjonati, nondiskriminatorji u 
trasparenti. L-aċċess għall-informazzjoni 
minima jista’ jkun limitat minn punt 
waħdieni tal-informazzjoni meta dan jitqies 
neċessarju fid-dawl tas-sigurtà tan-
netwerks u l-integrità tagħhom jew fid-
dawl tas-sigrieti operattivi u kummerċjali u 
meta jitqies meħtieġ għall-protezzjoni tal-
interessi pubbliċi u individwali 
fundamentali skont il-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 125
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-aċċess għall-informazzjoni minima taż-
żona speċifikata għandu jingħata minnufih 
f’forma elettronika skont termini 
proporzjonati, nondiskriminatorji u 
trasparenti. L-aċċess għall-informazzjoni 
minima jista’ jkun limitat minn punt 
waħdieni tal-informazzjoni biss meta dan 
jitqies neċessarju fid-dawl tas-sigurtà tan-
netwerks u l-integrità tagħhom jew fid-
dawl tas-sigrieti operattivi u kummerċjali.

L-aċċess għall-informazzjoni minima taż-
żona speċifikata għandu jingħata minnufih 
f’forma elettronika skont termini 
proporzjonati, nondiskriminatorji u
kompletament trasparenti. L-aċċess għall-
informazzjoni minima jista’ jkun limitat 
minn punt waħdieni tal-informazzjoni biss 
meta dan jitqies neċessarju fid-dawl tas-
sigurtà tan-netwerks u l-integrità tagħhom 
jew fid-dawl tas-sigrieti operattivi u 
kummerċjali.

Or. en

Emenda 126
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 4



PE519.832v01-00 66/101 AM\1005010MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-punt waħdieni tal-informazzjoni għandu 
jiżgura li l-aċċess għall-informazzjoni 
minima skont dan il-paragrafu jkun 
disponibbli sa mhux aktar tard minn 
[Publications Office: please insert the exact 
date: entry into force of this Regulation + 
12 months].

Il-punt waħdieni tal-informazzjoni għandu 
jiżgura li l-aċċess għall-informazzjoni 
minima skont dan il-paragrafu jkun 
disponibbli sa mhux aktar tard minn 
[Publications Office: please insert the exact 
date: entry into force of this Regulation + 
12 months]. Il-provvista u l-aġġornament 
tal-informazzjoni, kif ukoll kull 
informazzjoni minima ġdida titwettaq 
skont termini li jiggarantixxu l-
kunfidenzjalità tagħha u użu strettament 
limitat għall-għan mixtieq minn din il-
komunikazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat id-dewmien tal-kwalità tad-dejta disponibbli taż-żona speċifikata, huwa 
essenzjali li dan isir bl-iffirmar ta’ ftehim ta’ kunfidenzjalità, sabiex id-dejta żbaljata jew
antika ma tiċċirkolax fit-tul.

Emenda 127
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-infrastruttura eżistenti mhijiex 
ikkunsidrata teknikament adattata biex 
jiġu mifruxa netwerks tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi b’veloċità 
għolja, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
eżenzjonijiet mill-obbligi stipulati fil-
paragrafu 1. Din il-miżura għandha tiġi 
nnotifikata lill-Kummissjoni u debitament 
motivata, fejn il-partijiet kollha interessati 
jingħataw l-opportunità li jikkummentaw 
fuq l-abbozz ta’ miżura.
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Or. en

Emenda 128
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull korp tas-settur pubbliku li jkollu 
f’forma elettronika l-informazzjoni minima 
msemmija fil-paragrafu 1 dwar l-
infrastruttura fiżika ta’ operatur tan-
netwerk minħabba l-kompiti tiegħu, 
għandu jagħmel din l-informazzjoni 
disponibbli fil-punt waħdieni tal-
informazzjoni b’mezzi elettroniċi qabel 
[Publications Office: please insert the exact 
date: entry into force of this Regulation + 
6 months]. Kull aġġornament ta’ din l-
informazzjoni u kull informazzjoni minima 
ġdida msemmija fil-paragrafu 1 li tasal 
għand il-korp tas-settur pubbliku, għandu 
jsir disponibbli fil-punt waħdieni tal-
informazzjoni fi żmien xahar minn meta l-
korp jirċeviha.

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet stabbiliti mill-Artikolu 9.3 
ta’ dan ir-Regolament, kull korp tas-settur 
pubbliku li jkollu f’forma elettronika l-
informazzjoni minima msemmija fil-
paragrafu 1 dwar l-infrastruttura fiżika ta’ 
operatur tan-netwerk minħabba l-kompiti 
tiegħu, għandu jagħmel din l-informazzjoni 
disponibbli fil-punt waħdieni tal-
informazzjoni b’mezzi elettroniċi qabel 
[Publications Office: please insert the exact 
date: entry into force of this Regulation + 
6 months]. Kull aġġornament ta’ din l-
informazzjoni u kull informazzjoni minima 
ġdida msemmija fil-paragrafu 1 li tasal 
għand il-korp tas-settur pubbliku, għandu 
jsir disponibbli fil-punt waħdieni tal-
informazzjoni fi żmien xahar minn meta l-
korp jirċeviha. Il-provvista u l-
aġġornament tal-informazzjoni, kif ukoll 
kull informazzjoni minima ġdida, 
titwettaq skont termini li jiggarantixxu l-
kunfidenzjalità tagħha u użu strettament 
limitat għall-għan mixtieq minn din il-
komunikazzjoni. L-operatur tan-netwerk 
konċernat irid jiġi infurmat 
b’komunikazzjoni bħal din.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F’ċerti każijiet, il-korp tas-settur pubbliku għandu huwa stess ir-rwol tal-punt waħdieni ta’ 
informazzjoni, għalhekk l-istadju stabbilit bl-Artikolu 4.2 ma jibqax applikabbli.  Sabiex jiġi 
żgurat id-dewmien tal-kwalità tad-dejta disponibbli taż-żona speċifikata, kull trażmissjoni u 
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kull aġġornament tal-informazzjoni jridu jsiru bl-iffirmar ta’ ftehim ta’ kunfidenzjalità, sabiex 
id-dejta żbaljata  jew antika ma tiċċirkolax fit-tul.

Emenda 129
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull korp tas-settur pubbliku li jkollu 
f’forma elettronika l-informazzjoni minima 
msemmija fil-paragrafu 1 dwar l-
infrastruttura fiżika ta’ operatur tan-
netwerk minħabba l-kompiti tiegħu, 
għandu jagħmel din l-informazzjoni 
disponibbli fil-punt waħdieni tal-
informazzjoni b’mezzi elettroniċi qabel 
[Publications Office:  please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 6 months]. Kull aġġornament 
ta’ din l-informazzjoni u kull informazzjoni 
minima ġdida msemmija fil-paragrafu 1 li 
tasal għand il-korp tas-settur pubbliku, 
għandu jsir disponibbli fil-punt waħdieni 
tal-informazzjoni fi żmien xahar minn 
meta l-korp jirċeviha.

2. Kull korp tas-settur pubbliku li jkollu 
f’forma elettronika l-informazzjoni minima 
msemmija fil-paragrafu 1 dwar l-
infrastruttura fiżika ta’ operatur tan-
netwerk minħabba l-kompiti tiegħu, 
għandu jagħmel din l-informazzjoni 
disponibbli fil-punt waħdieni tal-
informazzjoni b’mezzi elettroniċi qabel 
[Publications Office:  please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 6 months]. Kull aġġornament 
ta’ din l-informazzjoni u kull informazzjoni 
minima ġdida msemmija fil-paragrafu 1 li 
tasal għand il-korp tas-settur pubbliku, 
għandu jsir disponibbli fi żmien xahar 
minn meta l-korp jirċeviha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Punt waħdieni tal-informazzjoni se jżid spejjeż u burokrazija żejda u jirdoppja s-sistemi 
eżistenti li huma stabbiliti sew f’livell lokali.

Emenda 130
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-informazzjoni minima msemmija 3. Meta l-informazzjoni minima msemmija
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fil-paragrafu 1 ma tinżammx mill-korpi 
tas-settur pubbliku skont il-paragrafu 2, 
kull operatur tan-netwerk meta ssirlu talba 
speċifika għandu jagħmel disponibbli fil-
punt waħdieni tal-informazzjoni, l-
informazzjoni minima msemmija fil-
paragrafu 1 dwar l-infrastruttura fiżika 
tiegħu f’format elettroniku fi żmien xahar 
minn meta jintalab. L-operatur tan-netwerk 
għandu jagħmel disponibbli fil-punt 
waħdieni tal-informazzjoni kull 
aġġornament tal-informazzjoni minima 
mogħtija fi żmien xahar mill-modifika 
attwali fin-netwerk fiżiku li tbiddel din l-
informazzjoni minima.

fil-paragrafu 1 ma tinżammx mill-korpi 
tas-settur pubbliku skont il-paragrafu 2, 
kull operatur tan-netwerk meta ssirlu talba 
speċifika għandu jagħmel disponibbli fil-
punt waħdieni tal-informazzjoni, fuq talba 
speċifika bil-miktub għal żona konċernata 
fid-dawl tat-tifrix tal-elementi tan-
netwerks b’veloċità għolja minn 
intrapriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika,
l-informazzjoni minima msemmija fil-
paragrafu 1 dwar l-infrastruttura fiżika 
tiegħu f’format elettroniku fi żmien xahar 
minn meta jintalab. L-operatur tan-netwerk 
għandu jagħmel disponibbli fil-punt 
waħdieni tal-informazzjoni kull 
aġġornament tal-informazzjoni minima 
mogħtija fi żmien sena mill-modifika 
attwali fin-netwerk fiżiku li tbiddel din l-
informazzjoni minima. It-termini tal-
provvista jew tal-aġġornament tal-
informazzjoni jassiguraw li l-operatur
tan-netwerk ma jġarrabx l-ispejjeż 
assoċjati ma’ dawn l-operazzjonijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skont id-daqst tal-operatur tan-netwerk, l-ammont ta’ informazzjoni, jekk ma jkunx limitat 
għal żona potenzjali ta’ tifrix ta’ elementi b’veloċità għolja, jista’ jkun konsiderevoli u l-
estrazzjoni tagħha u l-ifformattjar jistgħu jiġġeneraw spejjeż mhux proporzjonati. L-
estrazzjoni tad-dejta u l-ifformattjar għaż-żona speċifika jitolbu xogħol bil-kompjuter. Dan 
ma jistax ikun "fi żmien xahar”. Il-perjodu ta ‘sena huwa aktar realistiku.

Emenda 131
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Suġġett għal-limitazzjonijiet f’dak li 
għandu x’jaqsam mas-sigurtà fiżika tan-
netwerks jew mas-sigrieti operattivi jew 
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kummerċjali, il-punt waħdieni tal-
informazzjoni jista’ joffri lill-individwi 
privati aċċess għall-informazzjoni minima 
għal żona speċifikata fuq talba jew 
permezz tal-websajt tiegħu. Filwaqt li l-
punt waħdieni tal-informazzjoni jista’ 
jagħti aċċess lill-individwi b’tariffi 
amministrattivi jew mingħajrhom, din l-
informazzjoni għandha tkun mingħajr 
ħlas għal sid il-proprjetà jew sid l-art ta’ 
post mitlub jew ta’ sidien tal-proprjetà li 
jmissu maż-żona speċifikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar il-post fejn jinsabu n-netwerks għandha effett dirett fuq il-valuri tal-
proprjetà. Il-prezzijiet tad-djar, jew l-għażla li jinbnew djar ġodda, jistgħu jkunu affettwati 
mill-faċilità ta’ aċċess għan-netwerks b’veloċità għolja u jekk ikunu jinsabu fuq jew qrib il-
proprjetà. Tali informazzjoni tista’ wkoll tipprevjeni qtugħ aċċidentali ta’ linji waqt it-tħaffir. 
Għaldaqstant, din l-informazzjoni, tal-anqas fil-forma limitata, għandha tkun disponibbli 
għas-sidien tal-proprjetà.

Emenda 132
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-informazzjoni minima msemmija 
fil-paragrafu 1 ma tkunx disponibbli minn 
punt waħdieni tal-informazzjoni, l-
operaturi tan-netwerk għandhom jagħtu 
aċċess għal din l-informazzjoni speċifika 
meta jintalbu bil-miktub minn impriża 
awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika. It-talba 
għandha tispeċifika ż-żona kkonċernata 
fid-dawl tat-tifrix tal-elementi tan-netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja. L-aċċess għall-informazzjoni 
għandu jingħata fi żmien xahar minn meta 
ssir it-talba bil-miktub skont termini 

4. Meta l-informazzjoni minima msemmija 
fil-paragrafu 1 ma tkunx disponibbli minn 
punt waħdieni tal-informazzjoni, l-
operaturi tan-netwerk għandhom jagħtu 
aċċess għal din l-informazzjoni speċifika 
meta jintalbu bil-miktub minn impriża 
awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika. It-talba 
għandha tispeċifika ż-żona kkonċernata 
fid-dawl tat-tifrix tal-elementi tan-netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja. L-aċċess għall-informazzjoni 
għandu jingħata fi żmien xahar minn meta 
ssir it-talba bil-miktub skont termini 
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proporzjonati, nondiskriminatorji u 
trasparenti, mingħajr preġudizzju għal-
limitazzjonijiet skont il-paragrafu 1.

proporzjonati, nondiskriminatorji u 
trasparenti, mingħajr preġudizzju għal-
limitazzjonijiet skont il-paragrafu 1. It-
termini tal-provvista tal-informazzjoni 
jassiguraw li l-operatur tan-netwerk ma 
jġarrabx l-ispejjeż assoċjati ma’ din l-
operazzjoni.

Or. fr

Emenda 133
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-informazzjoni minima msemmija
fil-paragrafu 1 ma tkunx disponibbli minn 
punt waħdieni tal-informazzjoni, l-
operaturi tan-netwerk għandhom jagħtu 
aċċess għal din l-informazzjoni speċifika 
meta jintalbu bil-miktub minn impriża 
awtorizzata biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika. It-talba
għandha tispeċifika ż-żona kkonċernata 
fid-dawl tat-tifrix tal-elementi tan-netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja. L-aċċess għall-informazzjoni 
għandu jingħata fi żmien xahar minn meta 
ssir it-talba bil-miktub skont termini 
proporzjonati, nondiskriminatorji u 
trasparenti, mingħajr preġudizzju għal-
limitazzjonijiet skont il-paragrafu 1.

4. Meta l-informazzjoni minima msemmija
fil-paragrafu 1 ma tkunx disponibbli minn 
punt waħdieni tal-informazzjoni, l-
operaturi tan-netwerk għandhom jagħtu 
aċċess għal din l-informazzjoni speċifika 
meta jintalbu bil-miktub, approvat mir-
regulatur uffiċjali tal-Istat Membru, minn 
impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika.
L-impriża li titlob aċċess għandha terfa’ l-
ispejjeż kollha tat-talba, u t-talba għandha
tispeċifika ż-żona kkonċernata fid-dawl tat-
tifrix tal-elementi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja. L-aċċess għall-informazzjoni 
għandu jingħata fi żmien xahar minn meta 
ssir it-talba bil-miktub skont termini 
proporzjonati, nondiskriminatorji u 
trasparenti, mingħajr preġudizzju għal-
limitazzjonijiet skont il-paragrafu 1.

Or. nl

Emenda 134
Werner Langen, Herbert Reul
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Meta l-informazzjoni minima 
msemmija fil-paragrafu 1 ma tkunx 
disponibbli minn punt waħdieni tal-
informazzjoni, l-operaturi tan-netwerk 
għandhom jagħtu aċċess għal din l-
informazzjoni speċifika meta jintalbu bil-
miktub minn impriża awtorizzata biex 
tipprovdi netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika. It-talba għandha tispeċifika ż-
żona kkonċernata fid-dawl tat-tifrix tal-
elementi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja. L-aċċess 
għall-informazzjoni għandu jingħata fi 
żmien xahar minn meta ssir it-talba bil-
miktub skont termini proporzjonati, 
nondiskriminatorji u trasparenti, mingħajr 
preġudizzju għal-limitazzjonijiet skont il-
paragrafu 1.

(4) Meta l-informazzjoni minima 
msemmija fil-paragrafu 1 ma tkunx 
disponibbli minn punt waħdieni tal-
informazzjoni, l-operaturi tan-netwerk 
għandhom jagħtu aċċess għal din l-
informazzjoni speċifika meta jintalbu bil-
miktub minn impriża awtorizzata biex 
tipprovdi netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika. It-talba għandha tispeċifika ż-
żona kkonċernata fid-dawl tat-tifrix tal-
elementi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja. L-aċċess 
għall-informazzjoni għandu jingħata fi 
żmien sitt xhur minn meta ssir it-talba bil-
miktub skont termini proporzjonati, 
nondiskriminatorji u trasparenti, mingħajr 
preġudizzju għal-limitazzjonijiet skont il-
paragrafu 1.

Or. de

Emenda 135
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
tagħmel talba speċifika bil-miktub, l-
operaturi tan-netwerk għandhom jilqgħu 
talbiet raġonevoli għal stħarriġ fuq il-post 
ta’ elementi speċifiċi tal-infrastruttura 
fiżika tagħhom. It-talba għandha tispeċifika 
l-elementi tan-netwerk ikkonċernat fid-
dawl tat-tifrix tal-elementi tan-netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja. L-istħarriġiet fuq il-post tal-
elementi tan-netwerk speċifikat għandhom 
jingħataw fi żmien xahar minn meta ssir it-
talba bil-miktub skont termini 

5. Meta impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
tagħmel talba speċifika bil-miktub,
approvata mir-regulatur uffiċjali tal-Istat 
Membru, l-operaturi tan-netwerk 
għandhom jilqgħu talbiet raġonevoli għal 
stħarriġ fuq il-post ta’ elementi speċifiċi 
tal-infrastruttura fiżika tagħhom. It-talba 
għandha tispeċifika l-elementi tan-netwerk 
ikkonċernat fid-dawl tat-tifrix tal-elementi 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja. Dak li 
jagħmel it-talba għandu jerfa’ l-ispejjeż 
kollha relatati mat-talba. L-istħarriġiet fuq 
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proporzjonati, nondiskriminatorji u 
trasparenti, mingħajr preġudizzju għal-
limitazzjonijiet skont il-paragrafu 1.

il-post tal-elementi tan-netwerk speċifikat 
għandhom jingħataw fi żmien xahar minn 
meta ssir it-talba bil-miktub skont termini 
proporzjonati, nondiskriminatorji u 
trasparenti, mingħajr preġudizzju għal-
limitazzjonijiet skont il-paragrafu 1.

Or. nl

Emenda 136
Norbert Glante, Peter Simon
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Meta impriża awtorizzata biex 
tipprovdi netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika tagħmel talba speċifika bil-
miktub, l-operaturi tan-netwerk għandhom 
jilqgħu talbiet raġonevoli għal stħarriġ fuq 
il-post ta’ elementi speċifiċi tal-
infrastruttura fiżika tagħhom. It-talba 
għandha tispeċifika l-elementi tan-netwerk 
ikkonċernat fid-dawl tat-tifrix tal-elementi 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja. L-istħarriġiet 
fuq il-post tal-elementi tan-netwerk 
speċifikat għandhom jingħataw fi żmien 
xahar minn meta ssir it-talba bil-miktub 
skont termini proporzjonati, 
nondiskriminatorji u trasparenti, mingħajr 
preġudizzju għal-limitazzjonijiet skont il-
paragrafu 1.

(5) Meta impriża awtorizzata biex 
tipprovdi netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika tagħmel talba speċifika bil-
miktub, l-operaturi tan-netwerk għandhom 
jilqgħu talbiet raġonevoli għal stħarriġ fuq 
il-post ta’ elementi speċifiċi tal-
infrastruttura fiżika tagħhom. It-talba 
għandha tispeċifika l-elementi tan-netwerk 
ikkonċernat fid-dawl tat-tifrix tal-elementi 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja. L-istħarriġiet 
fuq il-post tal-elementi tan-netwerk 
speċifikat għandhom jingħataw fi żmien 
xahar minn meta ssir it-talba bil-miktub 
skont termini proporzjonati, 
nondiskriminatorji u trasparenti, mingħajr 
preġudizzju għal-limitazzjonijiet skont il-
paragrafu 1. Il-parti li qiegħda tagħmel it-
talba għandha ġġorr l-ispejjeż kollha 
involuti fl-organizzazzjoni u t-twettiq tal-
istħarriġ fuq il-post.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ispiża tal-istħarriġ infrastrutturali tista’ tkun għolja ħafna u m’għandhiex tiġi trasferita fuq 
is-sidien tan-netwerks.
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Emenda 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Meta impriża awtorizzata biex 
tipprovdi netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika tagħmel talba speċifika bil-
miktub, kull operatur tan-netwerk għandu 
jagħmel disponibbli dan is-sett ta’ 
informazzjoni minima dwar il-ħidmiet 
ċivili attwali jew ippjanti li huma relatati 
mal-infrastruttura fiżika tiegħu li 
għalihom ikun ingħata permess, li 
għalihom ikun kemm proċedura għall-
għoti tal-permess pendenti, jew li l-ewwel 
sottomissjoni lill-awtoritajiet kompetenti 
għall-għoti tal-permessi tkun maħsuba 
għal sitt xhur li jkunu ġejjin:

imħassar

(a) il-post u t-tip ta’ ħidmiet;
(b) l-elementi tan-netwerk involuti;
(c) id-data stmata meta se jibdew il-
ħidmiet u kemm se jdumu;
(d) punt tal-kuntatt.
It-talba li ssir minn impriża awtorizzata 
biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, għandha 
tispeċifika ż-żona kkonċernata fid-dawl 
tat-tifrix ta’ elementi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja. Fi żmien ġimagħtejn minn meta 
jintalbu bil-miktub, l-operaturi tan-
netwerk għandhom jagħtu l-informazzjoni 
mitluba skont termini proporzjonati, 
nondiskriminatorji u trasparenti, 
mingħajr preġudizzju għal-limitazzjonijiet 
skont il-paragrafu 1. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Diġà hemm regoli komprensivi fil-livell tal-Istati Membri dwar l-għoti tal-permessi.
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Emenda 138
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika
tagħmel talba speċifika bil-miktub, kull 
operatur tan-netwerk għandu jagħmel 
disponibbli dan is-sett ta’ informazzjoni 
minima dwar il-ħidmiet ċivili attwali jew 
ippjanti li huma relatati mal-infrastruttura 
fiżika tiegħu li għalihom ikun ingħata 
permess, li għalihom ikun kemm proċedura 
għall-għoti tal-permess pendenti, jew li l-
ewwel sottomissjoni lill-awtoritajiet 
kompetenti għall-għoti tal-permessi tkun 
maħsuba għal sitt xhur li jkunu ġejjin:

Kwalunkwe impriża awtorizzata biex 
tipprovdi netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika u li tipprovdi pjan għat-tifrix 
ta’ netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja tista’, fuq 
bażi ta’ talba bil-miktub u pjan ta’ tifrix,
issaqsi lil kull operatur tan-netwerk biex
jagħmel disponibbli dan is-sett ta’ 
informazzjoni minima dwar il-ħidmiet 
ċivili attwali jew ippjanti li huma relatati 
mal-infrastruttura fiżika tiegħu li għalihom 
ikun ingħata permess, li għalihom ikun 
kemm proċedura għall-għoti tal-permess 
pendenti, jew li l-ewwel sottomissjoni lill-
awtoritajiet kompetenti għall-għoti tal-
permessi tkun maħsuba għal sitt xhur li 
jkunu ġejjin:

Or. ro

Emenda 139
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 It-talba li ssir minn impriża awtorizzata 
biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, għandha 
tispeċifika ż-żona kkonċernata fid-dawl tat-
tifrix ta’ elementi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja. Fi żmien ġimagħtejn minn meta 
jintalbu bil-miktub, l-operaturi tan-netwerk 
għandhom jagħtu l-informazzjoni mitluba 
skont termini proporzjonati, 
nondiskriminatorji u trasparenti, mingħajr 
preġudizzju għal-limitazzjonijiet skont il-

It-talba li ssir minn impriża awtorizzata 
biex tipprovdi netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, għandha 
tispeċifika ż-żona kkonċernata fid-dawl tat-
tifrix ta’ elementi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja. Fi żmien xahar minn meta jintalbu 
bil-miktub, l-operaturi tan-netwerk 
għandhom jagħtu l-informazzjoni mitluba 
skont termini proporzjonati, 
nondiskriminatorji u trasparenti, mingħajr 
preġudizzju għal-limitazzjonijiet skont il-
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paragrafu 1. paragrafu 1. L-intrapriża awtorizzata biex 
tipprovdi netwerks ta’ komunikazzjoni 
elettronika tinforma kemm jista’ jkun 
malajr lill-operatur tan-netwerk bil-ħsieb 
tagħha li tifrex elementi ta’ netwerk tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi b’veloċità 
għolja fiż-żona speċifika u, fi kwalunkwe 
każ, fi żmien sitt ġimgħat minn meta 
tirċievi l-informazzjoni mitluba.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-estrazzjoni tad-dejta u l-ifformattjar għaż-żona speċifika jitolbu xogħol bil-kompjuter. Il-
perjodu ta’ xahar huwa proporzjonat mal-għan mixtieq għaliex dan jippermetti lill-intrapriża 
tikkunsidra l-interess tagħha biex topera tifrix ta’ elementi possibbli ta’ netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika, filwaqt li tipproteġi wkoll l-interessi tal-operatur tan-netwerk, li 
huwa stess hu marbut bir-restrizzjonijiet tiegħu stess konnessi mat-twettiq tax-xogħlijiet.

Emenda 140
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
eżenzjonijiet mill-obbligi previsti fil-
paragrafi 1 sa 5 meta l-infrastrutturi fiżiċi
eżistenti jitqiesu li mhumiex teknikament 
xierqa biex jifirxu netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja. Dawn il-miżuri għandhom ikunu 
mmotivati kif suppost f’dan ir-rigward. Il-
partijiet interessati għandhom jingħataw l-
opportunità biex jikkumentaw dwar l-
abbozzi tal-miżuri fi żmien raġonevoli. 
Kull miżura bħal din għandha tiġi 
nnotifikata lill-Kummissjoni.

10. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
eżenzjonijiet mill-obbligi previsti fil-
paragrafi 1 sa 6 meta l-informazzjoni 
jkollha x’taqsam mal-infrastruttura 
nazzjonali kritika fejn id-disponibbiltà 
tagħha tista’ faċilment tenfasizza l-
vulnerabbiltajiet jew meta l-infrastrutturi 
fiżiċi jitqiesu li mhumiex teknikament 
xierqa biex jifirxu netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja Dawn il-miżuri għandhom ikunu 
mmotivati kif suppost f’dan ir-rigward. Il-
partijiet interessati għandhom jingħataw l-
opportunità biex jikkummentaw dwar l-
abbozzi tal-miżuri fi żmien raġonevoli. 
Kull miżura bħal din għandha tiġi 
nnotifikata lill-Kummissjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Eż. Aċċess usa’ għal informazzjoni fuq postijiet tal-kejbil ikun detrimentali għall-ħidma 
kontinwa fil-ġlieda kontra s-serq ta’ ram.

Emenda 141
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. Fil-każijiet kollha elenkati fil-
paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 u 6, l-impriża li 
titlob aċċess għal informazzjoni għandha 
tillimita l-għadd ta’ persuni li għandhom 
aċċess għal din id-dejta, tiggarantixxi l-
kunfidenzjalità tad-dejta, u m’għandhiex 
tgħaddiha lil xi parti terza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-provvista ta’ dejta dwar infrastruttura kritika, bħal netwerks tal-elettriku, għandha tkun 
suġġetta għal kontroll strett. L-informazzjoni pprovduta lill-operatur tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika għandha tkun kunfidenzjali, mhix trasferibbli għal kwalunkwe 
parti terza u tintuża biss sabiex jiġu ppjanati u kkoordinati aħjar il-ħidmiet ta’ inġinerija 
ċivili.

Emenda 142
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull operatur tan-netwerk għandu jkollu 
d-dritt jinnegozja ftehimiet dwar il-
koordinazzjoni tal-ħidmiet ċivili ma’ 
impriżi awtorizzati li jipprovdu netwerks 

1. Kull operatur tan-netwerk għandu jkollu 
d-dritt jinnegozja ftehimiet dwar il-
koordinazzjoni tal-ħidmiet ċivili ma’ 
impriżi awtorizzati li jipprovdu netwerks 
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tal-komunikazzjoni elettronika fid-dawl 
tat-tifrix tal-elementi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja.

tal-komunikazzjoni elettronika fid-dawl 
tat-tifrix tal-elementi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja. Dawn il-ftehimiet isemmu b’mod 
espliċitu l-kundizzjonijiet biex l-intrapriżi 
awtorizzati biex jipprovdu netwerks ta’ 
komunikazzjoni elettronika jiġarrbu l-
ispejjeż addizzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonijiet finanzjarji jagħmlu parti mill-ftehimiet fir-rigward tal-koordinazzjoni tax-
xogħlijiet tal-inġinerija ċivili, bħall-kundizzjonijiet tekniċi u legali.

Emenda 143
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull operatur tan-netwerk għandu jkollu 
d-dritt jinnegozja ftehimiet dwar il-
koordinazzjoni tal-ħidmiet ċivili ma’ 
impriżi awtorizzati li jipprovdu netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika fid-dawl 
tat-tifrix tal-elementi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja.

1. Kull operatur tan-netwerk għandu jkollu 
d-dritt jinnegozja ftehimiet dwar il-
koordinazzjoni tal-ħidmiet ċivili ma’ 
impriżi awtorizzati li jipprovdu netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika fid-dawl 
tat-tifrix tal-elementi tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja, kif ukoll, l-iżvilupp tan-netwerks 
tiegħu stess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anki jekk l-għan tar-regolament huwa li jitħaffef it-tifrix tan-netwerks tal-broadband, it-test 
għandu jimmira lejn aktar reċiproċità. Għaldaqstant, l-operaturi tan-netwerk għandu 
jkollhom ukoll il-possibbiltà li jieħdu vantaġġ mill-ħidmiet ta’ inġinerija ċivili ppjanati minn 
impriżi li jipprovdu netwerks tal-komunikazzjoni elettronika.
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Emenda 144
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull impriża li tagħmel ħidmiet ċivili 
ffinanzjati kollha jew parzjalment minn 
flus il-poplu għandha tilħaq kull talba 
raġonevoli li ssir minn impriżi awtorizzati 
biex jipprovdu netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika fid-dawl tal-
elementi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja għal ftehimiet 
tal-koordinazzjoni tal-ħidmiet ċivili 
b’termini trasparenti u nondiskriminatorji, 
diment li ma jkunx hemm spejjeż żejda 
għall-ħidmiet ċivili maħsuba fil-bidu u li t-
talba għal koordinazzjoni ssir minnufih u 
f’kull każ mill-anqas xahar qabel jitressaq 
il-proġett finali lill-awtoritajiet kompetenti 
għall-għoti tal-permessi.

2. Kull impriża li tagħmel ħidmiet ċivili 
ffinanzjati kollha jew parzjalment minn 
flus il-poplu għandha tilħaq kull talba 
raġonevoli li ssir minn impriżi awtorizzati 
biex jipprovdu netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika fid-dawl tal-
elementi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja għal ftehimiet 
tal-koordinazzjoni tal-ħidmiet ċivili 
b’termini trasparenti u nondiskriminatorji, 
diment li ma jkunx hemm spejjeż żejda 
għall-ħidmiet ċivili maħsuba fil-bidu u li t-
talba għal koordinazzjoni ssir minnufih u 
f’kull każ mill-anqas xahar qabel jitressaq 
il-proġett finali lill-awtoritajiet kompetenti 
għall-għoti tal-permessi. Impriżi 
awtorizzati biex jipprovdu netwerks ta’ 
komunikazzjoni elettronika għandhom 
jikkontribwixxu b’mod xieraq biex ikopru 
l-ispejjeż tax-xogħol. Jekk jinħolqu spejjeż 
addizzjonali, huma wkoll għandhom 
jitħallsu mill-impriża li tkun għamlet it-
talba.

Or. nl

Emenda 145
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull impriża li tagħmel ħidmiet ċivili 
ffinanzjati kollha jew parzjalment minn 
flus il-poplu għandha tilħaq kull talba 
raġonevoli li ssir minn impriżi awtorizzati 
biex jipprovdu netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika fid-dawl tal-

2. Kull impriża li tagħmel ħidmiet ta’ 
inġinerija ċivili ffinanzjati kollha jew 
parzjalment minn flus il-poplu għandha
tiżgura l-koordinazzjoni fost l-utilitajiet, 
inklużi impriżi awtorizzati biex jipprovdu 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika
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elementi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja għal 
ftehimiet tal-koordinazzjoni tal-ħidmiet 
ċivili b’termini trasparenti u 
nondiskriminatorji, diment li ma jkunx 
hemm spejjeż żejda għall-ħidmiet ċivili 
maħsuba fil-bidu u li t-talba għal 
koordinazzjoni ssir minnufih u f’kull każ 
mill-anqas xahar qabel jitressaq il-proġett 
finali lill-awtoritajiet kompetenti għall-
għoti tal-permessi.

Kwalunkwe ftehim tal-koordinazzjoni
għandu jkun ibbażat fuq termini 
trasparenti u nondiskriminatorji u ma jkunx 
hemm spejjeż żejda għall-ħidmiet ta’ 
inġinerija ċivili maħsuba fil-bidu.

Or. en

Emenda 146
Lena Kolarska-Bobińska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għandu jsir kull sforz mill-impriżi li 
jwettqu l-ħidmiet ta’ inġinerija ċivili u 
mill-impriżi awtorizzati li jipprovdu 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
biex jikkoordinaw il-ħidmiet ta’ inġinerija 
ċivili ma’ dawk tal-operaturi tas-sistemi 
tad-distribuzzjoni tal-enerġija sabiex 
jitnaqqsu x-xogħlijiet meħtieġa u biex jiġu 
installati, miżmuma jew aġġornati l-
infrastrutturi tal-ICT u tal-enerġija fl-
istess ħin.

Or. en

Emenda 147
Giles Chichester

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

1. Kull impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
meta titolbu, għandu jkollha d-dritt ta’ 
aċċess b’mezzi elettroniċi minn punt 
waħdieni tal-informazzjoni, kull 
informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet u l-
proċeduri applikabbli għall-għoti tal-
permessi għal ħidmiet ċivili li hija 
meħtieġa fid-dawl tal-elementi tat-tifrix 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja, inkluż kull 
eżenzjoni applikabbli għal dawn l-elementi 
fejn jidħlu xi wħud mill-permessi jew il-
permessi kollha meħtieġa skont il-liġi 
nazzjonali.

1. Kull impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
għandu jkollha d-dritt ta’ aċċess għal kull 
informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet u l-
proċeduri applikabbli għall-għoti tal-
permessi għal ħidmiet ċivili li hija 
meħtieġa fid-dawl tal-elementi tat-tifrix 
tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja, inkluż kull 
eżenzjoni applikabbli għal dawn l-elementi 
fejn jidħlu xi wħud mill-permessi jew il-
permessi kollha meħtieġa skont il-liġi 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Punt waħdieni tal-informazzjoni se jżid spejjeż u burokrazija żejda u jirdoppja s-sistemi 
eżistenti li huma stabbiliti sew f’livell lokali.

Emenda 148
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
għandu jkollha d-dritt tressaq, b’mezzi 
elettroniċi minn punt waħdieni tal-
informazzjoni, l-applikazzjonijiet għall-
permessi li hemm bżonn għall-ħidmiet 
ċivili meħtieġa fid-dawl tat-tifrix tal-
elementi tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika b’veloċità għolja. Il-punt 
waħdieni tal-informazzjoni għandu 
jiffaċilita u jikkoordina l-proċess tal-għoti 
tal-permessi. B’mod partikolari, dan 

2. Kull impriża awtorizzata biex tipprovdi 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
għandu jkollha d-dritt tressaq
applikazzjonijiet minn punt tal-
informazzjoni għall-permessi li hemm 
bżonn għall-ħidmiet ċivili meħtieġa fid-
dawl tat-tifrix tal-elementi tan-netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja. Punt tal-informazzjoni magħżul 
minn Stat Membru jew minn awtorità 
lokali għandu jiffaċilita u jikkoordina l-
proċess tal-għoti tal-permessi. B’mod 
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għandu jiżgura li l-applikazzjonijiet 
jitwasslu għand kull awtorità kompetenti 
involuta fl-għoti tal-permessi li huma 
applikabbli għall-ħidmiet ċivili involuti u li 
tkun sorveljata l-konformità mal-iskadenzi 
applikabbli skont il-paragrafu 3.

partikolari, dan għandu jiżgura li l-
applikazzjonijiet jitwasslu għand kull 
awtorità kompetenti involuta fl-għoti tal-
permessi li huma applikabbli għall-ħidmiet 
ċivili involuti u li tkun sorveljata l-
konformità mal-iskadenzi applikabbli skont 
il-paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korp nazzjonali li jipproċessa l-applikazzjonijiet għal xogħlijiet fit-toroq u l-permessi u 
applikazzjonijiet għall-ippjanar jiddupplika ħafna sistemi eżistenti fl-Istati Membri li huma 
stabbiliti sew fil-gvernijiet lokali u reġjonali.

Emenda 149
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħtu jew jirrifjutaw il-permessi fi żmien 
sitt xhur minn meta jirċievu talba, mingħajr 
preġudizzju għal skadenzi jew obbligi 
speċifiċi oħrajn stabbiliti għall-kondotta 
xierqa tal-proċedura li huma applikabbli 
għall-proċedura tal-għoti tal-permessi 
skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni. Kull 
rifjut għandu jiġi ġġustifikat kif suppost 
skont kriterji oġġettivi, trasparenti, 
nondiskriminatorji u proporzjonati.

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħtu jew jirrifjutaw il-permessi fi żmien 
sitt xhur minn meta jirċievu talba diment li 
l-partijiet interessati kollha jkunu 
nstemgħu u li s-sigurtà legali tista’ tiġi 
garantita, mingħajr preġudizzju għal 
skadenzi jew obbligi speċifiċi oħrajn 
stabbiliti għall-kondotta xierqa tal-
proċedura li huma applikabbli għall-
proċedura tal-għoti tal-permessi skont il-
liġi nazzjonali jew tal-Unjoni. Kull rifjut 
għandu jiġi ġġustifikat kif suppost skont 
kriterji oġġettivi, trasparenti, 
nondiskriminatorji u proporzjonati.

Or. en

Emenda 150
Giles Chichester
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull bini mibni ġdid fil-post tal-utent 
finali, inkluż l-elementi bi sjieda konġunta, 
li għalih ikunu tressqu applikazzjonijiet
għall-permess tal-bini wara [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], għandu 
jkun mgħammar b’infrastruttura fiżika 
b’veloċità għolja lesta ġol-bini, sal-punti 
ta’ terminazzjoni tan-netwerk. L-istess 
obbligu japplika meta jsir xogħol kbir ta’ 
rinnovament li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permess tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

1. Kull bini mibni ġdid fil-post tal-utent 
finali, inkluż l-elementi bi sjieda konġunta, 
li għalih ikunu tressqu applikazzjonijiet
għall-permessi tal-bini wara [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], għandu 
jkun ivvalutat fir-rigward tal-kosteffikaċja 
jekk dan jiġi mgħammar b’infrastruttura 
fiżika b’veloċità għolja lesta ġol-bini, sal-
punti ta’ terminazzjoni tan-netwerk. L-
istess obbligu japplika meta jsir xogħol 
kbir ta’ rinnovament li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suq diġà qed jagħti riżultati f’dan il-qasam u l-obbligu li bini ġdid, kif ukoll bini li qed 
isirlu xogħol ta’ rinnovament, jiġi mgħammar b’netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss ikompli 
jżid spejjeż sinifikanti għas-settur tal-bini matul dawn iż-żminijiet ekonomiċi diffiċli u jservi 
bħala nuqqas ta’ inċentiv għall-investiment.

Emenda 151
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull bini mibni ġdid fil-post tal-utent 
finali, inkluż l-elementi bi sjieda konġunta, 
li għalih ikunu tressqu applikazzjonijiet
għall-permess tal-bini wara [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], għandu 
jkun mgħammar b’infrastruttura fiżika 

1. Kull bini mibni ġdid fil-post tal-utent 
finali, inkluż l-elementi bi sjieda konġunta, 
li għalih ikunu tressqu applikazzjonijiet
għall-permessi tal-bini sitt xhur wara 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation], għandu jkun mgħammar 
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b’veloċità għolja lesta ġol-bini, sal-punti 
ta’ terminazzjoni tan-netwerk. L-istess 
obbligu japplika meta jsir xogħol kbir ta’ 
rinnovament li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permess tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

b’infrastruttura fiżika b’veloċità għolja 
lesta ġol-bini, sal-punti ta’ terminazzjoni 
tan-netwerk. L-istess obbligu japplika meta 
jsir xogħol kbir ta’ rinnovament li għalih 
ikunu tressqu applikazzjonijiet għall-
permessi tal-bini sitt xhur wara 
[Publications Office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull impożizzjoni ta’ obbligi ġodda fuq l-iżviluppaturi għandha konsegwenza diretta fuq il-
pjanijiet tekniċi. Minħabba li d-dokumentazzjoni, inklużi l-pjanijiet tekniċi, għandha tiġi 
ppreżentata qabel l-applikazzjoni formali għall-permess tal-bini, dan jista’ jwassal għal 
kwistjonijiet fl-implimentazzjoni tal-proposta. Perjodu tranżitorju ta’ sitt xhur jippermetti li 
dawk id-dispożizzjonijiet jiġu kkunsidrati fl-ippjanar ta’ proġetti futuri u jippermetti żmien 
għal modifiki ta’ proġetti li jkunu fl-aħħar stadju qabel it-talba għall-permessi.

Emenda 152
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull bini mibni ġdid fil-post tal-utent
finali, inkluż l-elementi bi sjieda konġunta, 
li għalih ikunu tressqu applikazzjonijiet
għall-permess tal-bini wara [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], għandu 
jkun mgħammar b’infrastruttura fiżika 
b’veloċità għolja lesta ġol-bini, sal-punti 
ta’ terminazzjoni tan-netwerk. L-istess 
obbligu japplika meta jsir xogħol kbir ta’ 
rinnovament li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permess tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

1. Kull bini mibni ġdid fil-post tal-utent 
finali, inkluż l-elementi bi sjieda konġunta, 
li għalih ikunu tressqu applikazzjonijiet
għall-permessi tal-bini wara [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], għandu 
jkun mgħammar b’infrastruttura fiżika 
b’veloċità għolja, b’newtralità teknoloġika
lesta ġol-bini, sal-punti ta’ terminazzjoni 
tan-netwerk. L-istess obbligu japplika meta 
jsir xogħol kbir ta’ rinnovament li għalih 
ikunu tressqu applikazzjonijiet għall-
permessi tal-bini wara [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

Or. en
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Emenda 153
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull bini mibni ġdid fil-post tal-utent 
finali, inkluż l-elementi bi sjieda konġunta, 
li għalih ikunu tressqu applikazzjonijiet
għall-permess tal-bini wara [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation],
għandu jkun mgħammar b’infrastruttura 
fiżika b’veloċità għolja lesta ġol-bini, sal-
punti ta’ terminazzjoni tan-netwerk. L-
istess obbligu japplika meta jsir xogħol 
kbir ta’ rinnovament li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permess tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

1. Kull bini mibni ġdid fil-post tal-utent 
finali, inkluż l-elementi bi sjieda konġunta, 
li għalih ikunu tressqu applikazzjonijiet
għall-permessi tal-bini wara [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], jista’
jkun mgħammar b’infrastruttura fiżika 
b’veloċità għolja lesta ġol-bini, sal-punti 
ta’ terminazzjoni tan-netwerk. L-istess
possibbiltà tapplika meta jsir xogħol kbir 
ta’ rinnovament li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Emenda 154
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull bini mibni ġdid b’ħafna 
abitazzjonijiet, li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permess tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation], għandu jkun mgħammar 
b’punt ta’ konċentrazzjoni, interna jew 
esterna, u aċċessibbli għall-fornituri tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika,
fejn tkun disponibbli konnessjoni għall-

2. Kull bini mibni ġdid b’ħafna 
abitazzjonijiet, li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation], inkluża l-akkomodazzjoni 
soċjali, għandu jkun mgħammar b’punt ta’ 
konċentrazzjoni, interna jew esterna, u 
aċċessibbli għall-fornituri tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, fejn tkun 
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infrastruttura b’veloċità għolja lesta ġol-
bini L-istess obbligu japplika meta jsir 
xogħol kbir ta’ rinnovament li għalih ikunu 
tressqu applikazzjonijiet għall-permess tal-
bini wara [Publications Office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation].

disponibbli konnessjoni għall-infrastruttura
b’veloċità għolja lesta ġol-bini L-istess 
obbligu japplika meta jsir xogħol kbir ta’ 
rinnovament li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation]. Dan l-obbligu japplika wkoll 
għall-bini kollu mibni ġdid ta’ 
istituzzjonijiet pubbliċi li fihom 
kollezzjonijiet sinifikanti ta’ dejta bħal 
libreriji, arkivji, istituzzjonijiet kulturali u 
istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla.

Or. en

Emenda 155
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull bini mibni ġdid b’ħafna 
abitazzjonijiet, li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permess tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation], għandu jkun mgħammar 
b’punt ta’ konċentrazzjoni, interna jew 
esterna, u aċċessibbli għall-fornituri tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
fejn tkun disponibbli konnessjoni għall-
infrastruttura b’veloċità għolja lesta ġol-
bini L-istess obbligu japplika meta jsir 
xogħol kbir ta’ rinnovament li għalih ikunu 
tressqu applikazzjonijiet għall-permess tal-
bini wara [Publications Office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation].

2. Kull bini mibni ġdid b’ħafna 
abitazzjonijiet, li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation], għandu jkun ivvalutat fir-
rigward tal-kosteffikaċja jekk dan jiġi
mgħammar b’punt ta’ konċentrazzjoni, 
interna jew esterna, u aċċessibbli għall-
fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika, fejn tkun disponibbli 
konnessjoni għall-infrastruttura b’veloċità 
għolja lesta ġol-bini L-istess obbligu 
japplika meta jsir xogħol kbir ta’ 
rinnovament li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-suq diġà qed jagħti riżultati f’dan il-qasam u l-obbligu li bini ġdid, kif ukoll bini li qed 
isirlu xogħol ta’ rinnovament, jiġi mgħammar b’netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss ikompli 
jżid spejjeż sinifikanti għas-settur tal-bini matul dawn iż-żminijiet ekonomiċi diffiċli u jservi 
bħala nuqqas ta’ inċentiv għall-investiment.

Emenda 156
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull bini mibni ġdid b’ħafna 
abitazzjonijiet, li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permess tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation], għandu jkun mgħammar 
b’punt ta’ konċentrazzjoni, interna jew 
esterna, u aċċessibbli għall-fornituri tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
fejn tkun disponibbli konnessjoni għall-
infrastruttura b’veloċità għolja lesta ġol-
bini L-istess obbligu japplika meta jsir 
xogħol kbir ta’ rinnovament li għalih ikunu 
tressqu applikazzjonijiet għall-permess tal-
bini wara [Publications Office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation].

2. Kull bini mibni ġdid b’ħafna 
abitazzjonijiet, li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini
sitt xhur wara [Publications Office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation], għandu jkun 
mgħammar b’punt ta’ konċentrazzjoni, 
interna jew esterna, u aċċessibbli għall-
fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika, fejn tkun disponibbli 
konnessjoni għall-infrastruttura b’veloċità 
għolja lesta ġol-bini L-istess obbligu 
japplika meta jsir xogħol kbir ta’ 
rinnovament li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini
sitt xhur wara [Publications Office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation].

Or. en

Emenda 157
Edit Herczog

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

2. Kull bini mibni ġdid b’ħafna 
abitazzjonijiet, li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permess tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation], għandu jkun mgħammar 
b’punt ta’ konċentrazzjoni, interna jew 
esterna, u aċċessibbli għall-fornituri tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
fejn tkun disponibbli konnessjoni għall-
infrastruttura b’veloċità għolja lesta ġol-
bini L-istess obbligu japplika meta jsir 
xogħol kbir ta’ rinnovament li għalih ikunu 
tressqu applikazzjonijiet għall-permess tal-
bini wara [Publications Office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation].

2. Kull bini mibni ġdid b’ħafna 
abitazzjonijiet, li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation], għandu jkun mgħammar 
b’punt ta’ konċentrazzjoni b’newtralità 
teknoloġika, interna jew esterna, u 
aċċessibbli għall-fornituri tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, fejn tkun 
disponibbli konnessjoni għall-infrastruttura 
b’veloċità għolja lesta ġol-bini L-istess 
obbligu japplika meta jsir xogħol kbir ta’ 
rinnovament li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Emenda 158
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull bini mibni ġdid b’ħafna 
abitazzjonijiet, li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permess tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation], għandu jkun mgħammar 
b’punt ta’ konċentrazzjoni, interna jew 
esterna, u aċċessibbli għall-fornituri tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika, 
fejn tkun disponibbli konnessjoni għall-
infrastruttura b’veloċità għolja lesta ġol-
bini L-istess obbligu japplika meta jsir 
xogħol kbir ta’ rinnovament li għalih ikunu 
tressqu applikazzjonijiet għall-permess tal-

2. Kull bini mibni ġdid b’ħafna 
abitazzjonijiet, li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini 
wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation], jista’ jkun mgħammar b’punt 
ta’ konċentrazzjoni, interna jew esterna, u 
aċċessibbli għall-fornituri tan-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika, fejn tkun 
disponibbli konnessjoni għall-infrastruttura 
b’veloċità għolja lesta ġol-bini L-istess 
obbligu japplika meta jsir xogħol kbir ta’ 
rinnovament li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini 
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bini wara [Publications Office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation].

wara [Publications Office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation].

Or. en

Emenda 159
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull bini mibni ġdid b’ħafna 
abitazzjonijiet, li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permess tal-bini 
wara [Publications Office:  please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation], għandu jkun mgħammar 
b’punt ta’ konċentrazzjoni, interna jew 
esterna, u aċċessibbli għall-fornituri tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika,
fejn tkun disponibbli konnessjoni għall-
infrastruttura b’veloċità għolja lesta ġol-
bini. L-istess obbligu japplika meta jsir 
xogħol kbir ta’ rinnovament fejn jidħol bini 
b’ħafna abitazzjonijiet, li għalih ikunu 
tressqu applikazzjonijiet għall-permess tal-
bini wara [Publications Office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation].

2. Kull bini mibni ġdid b’ħafna 
abitazzjonijiet, li għalih ikunu tressqu 
applikazzjonijiet għall-permessi tal-bini 
wara [Publications Office:  please insert 
the exact date of the entry into force of this 
Regulation], għandu jkun mgħammar 
b’punt ta’ konċentrazzjoni, interna jew 
esterna, fejn tkun disponibbli konnessjoni 
għall-infrastruttura b’veloċità għolja lesta 
ġol-bini. L-istess obbligu japplika meta jsir 
xogħol kbir ta’ rinnovament fejn jidħol bini 
b’ħafna abitazzjonijiet, li għalih ikunu 
tressqu applikazzjonijiet għall-permessi
tal-bini wara [Publications Office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation].

Or. sv

Ġustifikazzjoni

It-tifsira tat-test ‘aċċessibbli għall-fornituri tan-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika’ 
mhix ċara. Dan jista’ jiġi interpretat potenzjalment bħala restrizzjoni sproporzjonata tad-dritt 
tas-sjieda.

Emenda 160
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
eżenzjonijiet għal kategoriji tal-bini, b’mod 
partikolari djar b’abitazzjoni waħda, jew 
xogħol kbir ta’ rinnovament, mill-obbligi 
previsti fil-paragrafi 1 u 2, meta l-ispiża 
biex jitwettqu dawn l-obbligi tkun 
sproporzjonata. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu mmotivati kif suppost. Il-partijiet 
interessati għandhom jingħataw l-
opportunità biex jikkumentaw dwar l-
abbozzi tal-miżuri fi żmien raġonevoli. 
Kull miżura bħal din għandha tiġi 
nnotifikata lill-Kummissjoni.

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
eżenzjonijiet għal kategoriji tal-bini, b’mod 
partikolari djar b’abitazzjoni waħda, jew 
xogħol kbir ta’ rinnovament, mill-obbligi 
previsti fil-paragrafi 1 u 2, meta l-ispiża 
biex jitwettqu dawn l-obbligi tkun 
sproporzjonata. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu mmotivati kif suppost. Il-partijiet 
interessati għandhom jingħataw l-
opportunità biex jikkummentaw dwar l-
abbozzi tal-miżuri fi żmien raġonevoli. 
Kull miżura bħal din għandha tiġi 
nnotifikata lill-Kummissjoni. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jipprovdu għal 
eżenzjonijiet mill-paragrafu 2 fir-rigward 
ta’ linji ta’ aċċess għall-utenti finali fil-
proprjetajiet fejn jintużaw il-mudelli 
kummerċjali b’netwerks miftuħa.

Or. en

Emenda 161
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
eżenzjonijiet għal kategoriji tal-bini, b’mod 
partikolari djar b’abitazzjoni waħda, jew 
xogħol kbir ta’ rinnovament, mill-obbligi 
previsti fil-paragrafi 1 u 2, meta l-ispiża 
biex jitwettqu dawn l-obbligi tkun 
sproporzjonata. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu mmotivati kif suppost. Il-partijiet 
interessati għandhom jingħataw l-
opportunità biex jikkumentaw dwar l-
abbozzi tal-miżuri fi żmien raġonevoli. 
Kull miżura bħal din għandha tiġi 

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
eżenzjonijiet għal kategoriji tal-bini, b’mod 
partikolari djar b’abitazzjoni waħda, jew 
xogħol kbir ta’ rinnovament, mill-obbligi 
previsti fil-paragrafi 1 u 2, meta l-ispiża 
biex jitwettqu dawn l-obbligi tkun 
sproporzjonata. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu mmotivati kif suppost. Il-partijiet 
interessati għandhom jingħataw l-
opportunità biex jikkummentaw dwar l-
abbozzi tal-miżuri fi żmien raġonevoli. 
Kull miżura bħal din għandha tiġi 
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nnotifikata lill-Kummissjoni. nnotifikata lill-Kummissjoni. Jistgħu 
jingħataw eżenzjonijiet mill-paragrafu 2 
għal aċċess lil klijenti individwali fil-
propretajiet fejn jiġu applikati mudelli 
kummerċjali b’netwerk miftuħ.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li s-sidien tal-proprjetà jibqgħu jitħallew japplikaw il-mudell kummerċjali li 
jkun irnexxa, li huwa dejjem iktar komuni f’ħafna postijiet, b’netwerks broadband miftuħa u 
kompetizzjoni fil-provvista tas-servizzi. F’postijiet varji, il-mudell għen biex jiġi estiż u 
applikat il-broadband bi spiża għall-klijent aħħari li huwa baxx skont l-istandards 
internazzjonali. Il-mudell jinvolvi kompetizzjoni effettiva fl-istess infrastruttura broadband. 
Huwa wkoll iktar sigur ambjentalment u huwa aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija minn ħafna 
soluzzjonijiet oħra.

Emenda 162
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
eżenzjonijiet għal kategoriji tal-bini, b’mod 
partikolari djar b’abitazzjoni waħda, jew 
xogħol kbir ta’ rinnovament, mill-obbligi 
previsti fil-paragrafi 1 u 2, meta l-ispiża 
biex jitwettqu dawn l-obbligi tkun 
sproporzjonata. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu mmotivati kif suppost. Il-partijiet 
interessati għandhom jingħataw l-
opportunità biex jikkumentaw dwar l-
abbozzi tal-miżuri fi żmien raġonevoli. 
Kull miżura bħal din għandha tiġi 
nnotifikata lill-Kummissjoni.

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
eżenzjonijiet għal kategoriji tal-bini, b’mod 
partikolari djar b’abitazzjoni waħda, jew 
xogħol kbir ta’ rinnovament, mill-obbligi 
previsti fil-paragrafi 1 u 2, meta l-ispiża 
biex jitwettqu dawn l-obbligi tkun 
sproporzjonata. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu mmotivati kif suppost. Il-partijiet 
interessati għandhom jingħataw l-
opportunità biex jikkummentaw dwar l-
abbozzi tal-miżuri fi żmien raġonevoli. 
Kull miżura bħal din għandha tiġi 
nnotifikata lill-Kummissjoni. L-Istati 
Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet mill-
paragrafu 2 fir-rigward tal-aċċess għal 
utenti aħħarin fejn netwerks miftuħa 
qegħdin jintużaw fil-proprjetà.

Or. sv
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Emenda 163
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
eżenzjonijiet għal kategoriji tal-bini, b’mod 
partikolari djar b’abitazzjoni waħda, jew 
xogħol kbir ta’ rinnovament, mill-obbligi 
previsti fil-paragrafi 1 u 2, meta l-ispiża 
biex jitwettqu dawn l-obbligi tkun 
sproporzjonata. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu mmotivati kif suppost. Il-partijiet 
interessati għandhom jingħataw l-
opportunità biex jikkumentaw dwar l-
abbozzi tal-miżuri fi żmien raġonevoli.
Kull miżura bħal din għandha tiġi 
nnotifikata lill-Kummissjoni.

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
eżenzjonijiet għal kategoriji tal-bini, b’mod 
partikolari djar b’abitazzjoni waħda, jew 
xogħol kbir ta’ rinnovament, mill-obbligi 
previsti fil-paragrafi 1 u 2, meta l-ispiża 
biex jitwettqu dawn l-obbligi tkun 
sproporzjonata. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu mmotivati kif suppost. Il-partijiet 
interessati għandhom jingħataw l-
opportunità biex jikkummentaw dwar l-
abbozzi tal-miżuri fi żmien raġonevoli.

Or. en

Emenda 164
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull fornitur tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandu jkollu d-dritt li 
jtemm in-netwerk tiegħu fil-punt ta’ 
konċentrazzjoni, diment li dan inaqqas 
kemm jista’ jkun l-impatt fuq il-proprjetà 
privata u bi spejjeż tiegħu, fid-dawl li tkun 
aċċessata l-infrastruttura fiżika b’veloċità 
għolja lesta ġol-bini.

1. Qabel il-kunsens mis-sid tal-art jew tal-
proprjetà u, jekk applikabbli, kumpens 
finanzjarju, kull fornitur tan-netwerks 
pubbliċi tal-komunikazzjoni għandu jkollu 
d-dritt li jtemm in-netwerk tiegħu fil-punt 
ta’ konċentrazzjoni, diment li dan inaqqas 
kemm jista’ jkun l-impatt fuq il-proprjetà 
privata u bi spejjeż tiegħu, fid-dawl li tkun 
aċċessata l-infrastruttura fiżika b’veloċità 
għolja lesta ġol-bini.

Or. en
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Emenda 165
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull fornitur tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandu jkollu d-dritt li 
jtemm in-netwerk tiegħu fil-punt ta’ 
konċentrazzjoni, diment li dan inaqqas 
kemm jista’ jkun l-impatt fuq il-proprjetà 
privata u bi spejjeż tiegħu, fid-dawl li tkun 
aċċessata l-infrastruttura fiżika b’veloċità 
għolja lesta ġol-bini.

1. Kull fornitur tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni f’bini mingħajr netwerks 
miftuħa b’kompetizzjoni tas-servizz
għandu jkollu d-dritt li jtemm in-netwerk 
tiegħu fil-punt ta’ konċentrazzjoni, diment 
li dan inaqqas kemm jista’ jkun l-impatt 
fuq il-proprjetà privata u bi spejjeż tiegħu, 
fid-dawl li tkun aċċessata l-infrastruttura 
fiżika b’veloċità għolja lesta ġol-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-kwistjoni tqajjmet minn dawk l-atturi li jipprovdu biss infrastruttura passiva, u ma 
jipprovdu l-ebda servizz tagħhom stess.

Emenda 166
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull fornitur tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandu jkollu d-dritt li 
jtemm in-netwerk tiegħu fil-punt ta’ 
konċentrazzjoni, diment li dan inaqqas 
kemm jista’ jkun l-impatt fuq il-proprjetà 
privata u bi spejjeż tiegħu, fid-dawl li tkun 
aċċessata l-infrastruttura fiżika b’veloċità 
għolja lesta ġol-bini.

1. Kull fornitur tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandu jkollu d-dritt, 
f’bini li m’għandux netwerks miftuħa 
b’kompetizzjoni li jipprovdi servizzi, li
jtemm in-netwerk tiegħu fil-punt ta’ 
konċentrazzjoni, diment li dan inaqqas 
kemm jista’ jkun l-impatt fuq il-proprjetà 
privata u bi spejjeż tiegħu, fid-dawl li tkun 
aċċessata l-infrastruttura fiżika b’veloċità 
għolja lesta ġol-bini.



PE519.832v01-00 94/101 AM\1005010MT.doc

MT

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li s-sidien tal-proprjetà jibqgħu jitħallew japplikaw il-mudell kummerċjali li 
jkun irnexxa, li huwa dejjem iktar komuni f’ħafna postijiet, b’netwerks broadband miftuħa u 
kompetizzjoni fil-provvista tas-servizzi. F’postijiet varji, il-mudell għen biex jiġi estiż u 
applikat il-broadband bi spiża għall-klijent aħħari li huwa baxx skont l-istandards 
internazzjonali. Il-mudell jinvolvi kompetizzjoni effettiva fl-istess infrastruttura broadband. 
Huwa wkoll iktar sigur ambjentalment u huwa aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija minn ħafna 
soluzzjonijiet oħra.

Emenda 167
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull fornitur tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandu jkollu d-dritt li 
jaċċessa kull infrastruttura fiżika b’veloċità 
għolja lesta ġol-bini li tkun eżisteni skont 
termini raġonevoli jekk id-duplikazzjoni 
tkun teknikament impossibbli jew 
ekonomikament ineffiċjenti. Id-detentur ta’ 
dritt li juża l-infrastruttura fiżika ġol-bini 
għandu jagħti aċċess skont termini u 
kundizzjonijiet nondiskriminatorji.

2. Kull fornitur tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandu jkollu d-dritt, 
f’bini li m’għandux aċċess għan-netwerks 
miftuħa b’kompetizzjoni li jipprovdi 
servizzi, li jaċċessa kull infrastruttura fiżika 
b’veloċità għolja lesta ġol-bini li tkun 
eżisteni skont termini raġonevoli jekk id-
duplikazzjoni tkun teknikament 
impossibbli jew ekonomikament 
ineffiċjenti. Id-detentur ta’ dritt li juża l-
infrastruttura fiżika ġol-bini għandu jagħti 
aċċess skont termini u kundizzjonijiet 
nondiskriminatorji.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li s-sidien tal-proprjetà jibqgħu jitħallew japplikaw il-mudell kummerċjali li 
jkun irnexxa, li huwa dejjem iktar komuni f’ħafna postijiet, b’netwerks broadband miftuħa u 
kompetizzjoni fil-provvista tas-servizzi. F’postijiet varji, il-mudell għen biex jiġi estiż u 
applikat il-broadband bi spiża għall-klijent aħħari li huwa baxx skont l-istandards 
internazzjonali. Il-mudell jinvolvi kompetizzjoni effettiva fl-istess infrastruttura broadband. 
Huwa wkoll iktar sigur ambjentalment u huwa aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija minn ħafna 
soluzzjonijiet oħra.
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Emenda 168
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull fornitur tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni għandu jkollu d-dritt li 
jaċċessa kull infrastruttura fiżika b’veloċità 
għolja lesta ġol-bini li tkun eżisteni skont 
termini raġonevoli jekk id-duplikazzjoni 
tkun teknikament impossibbli jew 
ekonomikament ineffiċjenti. Id-detentur ta’ 
dritt li juża l-infrastruttura fiżika ġol-bini 
għandu jagħti aċċess skont termini u 
kundizzjonijiet nondiskriminatorji.

2. Kull fornitur tan-netwerks pubbliċi tal-
komunikazzjoni f’bini mingħajr netwerks 
miftuħa b’kompetizzjoni ta’ servizz
għandu jkollu d-dritt li jaċċessa kull 
infrastruttura fiżika b’veloċità għolja lesta 
ġol-bini li tkun eżisteni skont termini 
raġonevoli jekk id-duplikazzjoni tkun 
teknikament impossibbli jew 
ekonomikament ineffiċjenti. Id-detentur ta’ 
dritt li juża l-infrastruttura fiżika ġol-bini 
għandu jagħti aċċess skont termini u 
kundizzjonijiet nondiskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-kwistjoni tqajjmet minn fornituri tal-infrastruttura passiva.

Emenda 169
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta ma jkunx hemm infrastruttura 
b’veloċità għolja lesta ġol-bini li tkun 
disponibbli, kull fornitur tan-netwerks 
pubbliċi tal-komunikazzjoni għandu jkollu 
d-dritt li jtemm it-tagħmir tan-netwerk 
tiegħu fil-bini ta’ abbonat għal servizz tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja, diment li dan inaqqas kemm jista’ 
jkun l-impatt fuq il-proprjetà privata u bi 
spejjeż tiegħu.

4. Meta ma jkunx hemm infrastruttura 
b’veloċità għolja lesta ġol-bini li tkun 
disponibbli, kull fornitur tan-netwerks 
pubbliċi tal-komunikazzjoni għandu jkollu 
d-dritt li jtemm it-tagħmir tan-netwerk 
tiegħu fil-bini ta’ abbonat għal servizz tal-
komunikazzjoni elettronika b’veloċità 
għolja, diment li dan inaqqas kemm jista’ 
jkun l-impatt fuq il-proprjetà privata u bi 
spejjeż tiegħu. Jekk ma jintlaħaq ebda 
ftehim fir-rigward tat-terminazzjoni ta’ 
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tali tagħmir tan-netwerk, l-abbonat jew il-
fornitur tan-netwerk pubbliku tal-
komunikazzjoni jistgħu jirreferu l-
kwistjoni lill-korp għas-soluzzjoni tat-
tilwim kompetenti.

Or. en

Emenda 170
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
eżenzjonijiet mill-paragrafi 1 u 2 għal 
aċċess lil klijenti individwali fil-
propretajiet fejn jiġu applikati mudelli 
kummerċjali b’netwerk miftuħ.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li s-sidien tal-proprjetà jibqgħu jitħallew japplikaw il-mudell kummerċjali li 
jkun irnexxa, li huwa dejjem iktar komuni f’ħafna postijiet, b’netwerks broadband miftuħa u 
kompetizzjoni fil-provvista tas-servizzi. F’postijiet varji, il-mudell għen biex jiġi estiż u 
applikat il-broadband bi spiża għall-klijent aħħari li huwa baxx skont l-istandards 
internazzjonali. Il-mudell jinvolvi kompetizzjoni effettiva fl-istess infrastruttura broadband. 
Huwa wkoll iktar sigur ambjentalment u huwa aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija minn ħafna 
soluzzjonijiet oħra.

Emenda 171
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membru jistgħu jipprovdu 
wkoll għal eżenzjonijiet mill-paragrafi 1 u 
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2 fir-rigward tal-linji tal-aċċess għall-
utenti finali f’proprjetà fejn jintużaw 
mudelli kummerċjali b’netwerks miftuħa.

Or. en

Emenda 172
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
eżenzjonijiet mill-paragrafu 1 u 2 fir-
rigward tal-aċċess lill-utent aħħari fejn 
netwerks miftuħa qegħdin jintużaw fil-
proprjetà.

Or. sv

Emenda 173
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità regolatorja nazzjonali li 
tilħaq il-kompiti mogħtija fl-Artikolu 20 
tad-Direttiva 2002/21/KE għandha tagħmel 
il-funzjoni tal-korp nazzjonali għas-
soluzzjoni tat-tilwim imsemmija fl-
Artikolu 3(4), l-Artikolu 4(9), l-
Artikolu 5(4) u l-Artikolu 8(3), għajr jekk 
l-Istat Membru jkun ħatar korpi kompetenti 
oħra.

1. L-awtorità regolatorja nazzjonali li 
tilħaq il-kompiti mogħtija fl-Artikolu 20 
tad-Direttiva 2002/21/KE għandha tagħmel 
il-funzjoni tal-korp nazzjonali għas-
soluzzjoni tat-tilwim imsemmija fl-
Artikolu 3(4), l-Artikolu 4(9), l-
Artikolu 5(4) u l-Artikolu 8(3), għajr jekk 
l-Istat Membru jkun ħatar korpi kompetenti 
oħra.

Jekk l-Istat Membru jiddeċiedi li jaħtar l-
awtorità regolatorja nazzjonali li 
tissodisfa l-kompiti previsti fl-Artikolu 20 
tad-Direttiva 2002/21/KE bħala l-korp 
nazzjonali għas-soluzzjoni tat-tilwim, dan 
għandu jkun obbligat li jitlob l-opinjoni 
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tar-regolaturi tas-settur qabel ma jadotta 
kwalunkwe deċiżjoni vinkolanti dwar id-
determinazzjoni ta’ termini, 
kundizzjonijiet jew prezzijiet ġusti.

Or. en

Emenda 174
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità regolatorja nazzjonali li 
tilħaq il-kompiti mogħtija fl-Artikolu 20
tad-Direttiva 2002/21/KE għandha tagħmel 
il-funzjoni tal-korp nazzjonali għas-
soluzzjoni tat-tilwim imsemmija fl-
Artikolu 3(4), l-Artikolu 4(9), l-
Artikolu 5(4) u l-Artikolu 8(3), għajr jekk 
l-Istat Membru jkun ħatar korpi kompetenti 
oħra.

1. L-awtorità regolatorja nazzjonali li 
tilħaq il-kompiti mogħtija fl-Artikolu 20
tad-Direttiva 2002/21/KE għandha tagħmel 
il-funzjoni tal-korp nazzjonali għas-
soluzzjoni tat-tilwim imsemmija fl-
Artikolu 3(4), l-Artikolu 4(9), l-
Artikolu 5(4) u l-Artikolu 8(3), għajr jekk 
l-Istat Membru jkun ħatar korpi kompetenti 
oħra li huma aktar kapaċi jivvalutaw il-
konsegwenzi, b’mod speċjali fil-qasam tal-
ilma.

Or. en

Emenda 175
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità regolatorja nazzjonali li 
tilħaq il-kompiti mogħtija fl-Artikolu 20 
tad-Direttiva 2002/21/KE għandha tagħmel 
il-funzjonijiet tal-punt waħdieni tal-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 u fl-
Artikolu 6, għajr jekk l-Istat Membru jkun 
ħatar korpi kompetenti oħra.

3. L-awtorità regolatorja nazzjonali li 
tilħaq il-kompiti mogħtija fl-Artikolu 20 
tad-Direttiva 2002/21/KE għandha tagħmel 
il-funzjonijiet tal-punt waħdieni tal-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 u fl-
Artikolu 6, għajr jekk l-Istat Membru jkun 
ħatar korpi kompetenti oħra, b’md 
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partikolari korp tas-settur publiku, f’livell 
nazzjonali jew lokali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ċerti awtoritajiet lokali fl-Istati Membri diġà stabbilew konvenzjonijiet ta’ kondiviżjoni tad-
dejta kartografika fuq pjattaformi komuni. Jekk jeżisti dan l-istrument, ma tkun l-ebda sfida li 
jiġi impost punt waħdieni tal-informazzjoni fuq livell differenti minn dak tal-awtorità lokali.

Emenda 176
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità regolatorja nazzjonali li 
tilħaq il-kompiti mogħtija fl-Artikolu 20 
tad-Direttiva 2002/21/KE għandha tagħmel 
il-funzjonijiet tal-punt waħdieni tal-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 u fl-
Artikolu 6, għajr jekk l-Istat Membru jkun 
ħatar korpi kompetenti oħra.

3. L-awtorità regolatorja nazzjonali li 
tilħaq il-kompiti mogħtija fl-Artikolu 20 
tad-Direttiva 2002/21/KE għandha tagħmel 
il-funzjonijiet tal-punt waħdieni tal-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 u fl-
Artikolu 6, għajr jekk l-Istat Membru jkun 
ħatar korpi kompetenti oħra, b’mod 
partikolari korp tas-settur pubbliku fil-
livell nazzjonali jew lokali .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi komunitajiet lokali fl-Istati Membri diġà implimentaw konvenzjonijiet  ta’ kondiviżjoni ta’ 
dejta kartografika fir-rigward ta’ pjattaformi komuni. Jekk teżisti organizzazzjoni bħal din, 
m’hemmx il-ħtieġa li jiġi impost punt ta’ kuntatt waħdieni (one-stop-shop) f’livell ieħor għajr 
dak tal-komunità lokali.

Emenda 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar tard minn 
[Publications Office: please insert the exact 
date: entry into force of this 
Regulation + 3 years] għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 
Ir-rapport għandu jkun fih sommarju tal-
impatt tal-miżuri previsti b’dan ir-
Regolament u valutazzjoni tal-progress li 
jkun sar biex jintlaħqu l-għanijiet tiegħu.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar tard minn 
[Publications Office: please insert the exact 
date: entry into force of this 
Regulation + 3 years] għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Ir-
rapport għandu jkun fih sommarju tal-
impatt tal-miżuri previsti b’din id-Direttiva
u valutazzjoni tal-progress li jkun sar biex 
jintlaħqu l-għanijiet tagħha.

Or. en

Emenda 178
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-
seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni 
tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ
fl-XXXX jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid ikun hemm qbil fost il-koleġiżlaturi

Emenda 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-
seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni
tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ 
fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tagħha
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 180
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-
intier tiegħu u japplika direttament fl-
Istati Membri kollha.

imħassar

Or. en

Emenda 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Indirizzi

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati 
Membri.

Or. en


