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Emenda 154
Giles Chichester

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li 
tidher hawn taħt;

1. Jirrifjuta l-proposta tal-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Proposta għal regolament
–

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad [il-proposta 
tal-Kummissjoni].

Or. de

Ġustifikazzjoni

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Emenda 156
Jens Rohde

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 5a (ġdida)
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Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

Wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tat-12 ta’ Settembru 
2013 dwar l-Aġenda Diġitali għat-
Tkabbir, il-Mobilità u l-Impjieg: wasal iż-
żmien li jitħaffef il-proċess, fejn il-
Parlament Ewropew jitlob li jiġi abolit ir-
roaming fl-2015.

Or. en

Emenda 157
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Ewropa għandha tisfrutta s-sorsi 
kollha ta' tkabbir biex toħroġ mill-kriżi, 
toħloq l-impjiegi u terġa' ssir kompetittiva. 
L-Istrateġija Ewropa 2020 għamndha l-
għan li ġġib tkabbir u toħloq l-impjiegi fl-
Unjoni. Il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 
2013 saħaq fuq l-importanza tas-suq uniku 
diġitali għat-tkabbir u talab miżuri konkreti 
li jistabbilixxu suq uniku fit-teknoloġija 
tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (l-
ICT) mill-aktar fis possibbli. F'konformità 
mal-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 u 
ma' din is-sejħa, dan ir-Regolament 
għandu l-għan li jistabbilixxi suq uniku 
għall-komunikazzjoni elettronika billi jlesti 
u jadatta il-Qafas Regolatorju tal-Unjoni 
eżistenti għall-Komunikazzjoni 
Elettronika.

(1) L-Ewropa għandha tisfrutta s-sorsi 
kollha ta’ tkabbir biex toħroġ mill-kriżi, 
toħloq l-impjiegi u terġa’ ssir kompetittiva. 
L-Istrateġija Ewropa 2020 għandha l-għan 
li ġġib tkabbir u toħloq l-impjiegi fl-
Unjoni. Barra dan l-Isfera Diġitali saret 
parti mill-ispazju pubbliku fejn jiġu 
stabbiliti forom ġodda ta’ kummerċ 
transfruntier, u qed jinħolqu 
opportunitajiet ta’ negozju għall-
kumpaniji Ewropej fl-ekonomija globali 
diġitali flimkien ma’ żvilupp tas-suq 
innovattiv u interazzjoni soċjali u 
kulturali. Il-Kunsill Ewropew tar-
Rebbiegħa 2013 saħaq fuq l-importanza 
tas-suq uniku diġitali għat-tkabbir u talab 
miżuri konkreti li jistabbilixxu suq uniku 
fit-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni (l-ICT) mill-aktar fis 
possibbli. F’konformità mal-għanijiet tal-
Istrateġija Ewropa 2020 u ma’ din is-sejħa, 
dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jistabbilixxi suq uniku għall-
komunikazzjoni elettronika billi jlesti u 
jadatta il-Qafas Regolatorju tal-Unjoni 
eżistenti għall-Komunikazzjoni 
Elettronika.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mad-Dokument Informali dwar id-Djalogu Transatlantiku bejn il-Leġiżlaturi 
(TLD) “Kwistjonijiet tas-sigurtà ċibernetika u l-internet – L-istabbiliment ta’ qafas għal 
azzjoni Transatlantika”.

Emenda 158
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa
(DAE), waħda mill-inizjattivi ewlenin tal-
Istrateġija Ewropa 2020, diġà għarfet ir-
rwol tal-ICT u l-konnettività tan-netwerk 
bħala bażi vitali għall-iżvilupp tal-
ekonomija u tas-soċjetà tagħna. Biex l-
Ewropa tgawdi mill-benefiċċji tal-bidla 
diġitali, l-Unjoni teħtieġ suq uniku 
dinamiku fil-komunikazzjoni elettronika 
għas-setturi kollha u madwar l-Ewropa 
kollha. Dan is-suq tassew uniku tal-
komunikazzjoni se jkun is-sinsla ta'
ekonomija diġitali innovattiva u
"intelliġenti" u s-sies ta' suq uniku diġitali 
li fih is-servizzi online inkunu jistgħu 
jaqbżu liberament il-fruniteri.

(2) L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa
(DAE), waħda mill-inizjattivi ewlenin tal-
Istrateġija Ewropa 2020, diġà għarfet ir-
rwol tal-ICT u l-konnettività tan-netwerk 
bħala bażi vitali għall-iżvilupp tal-
ekonomija u tas-soċjetà tagħna. Biex l-
Ewropa tgawdi mill-benefiċċji tal-bidla 
diġitali, l-Unjoni teħtieġ suq uniku 
dinamiku fil-komunikazzjoni elettronika 
għas-setturi kollha u madwar l-Ewropa 
kollha. Dan is-suq tassew uniku tal-
komunikazzjoni se jkun is-sinsla ta�
ekonomija diġitali innovattiva u
"intelliġenti" u s-sies ta� suq uniku diġitali 
li fih is-servizzi online ikunu jistgħu 
jaqbżu liberament il-fruntieri f’ambjent 
uniku miftuħ, standardizzat u 
interoperabbli.

Or. it

Emenda 159
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) F'suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika bla intoppi, il-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika lil kull 
konsumatur fl-Unjoni u d-dritt ta' kull 
utent finali li jagħżel l-aqwa offerta 
disponibbli fis-suq għandhom ikunu 
żgurati u ma għandhomx jixxekklu bil-
frammentazzjoni tas-swieq tul il-fruntieri 
nazzjonali. Il-qafas regolatorju attwali 
għall-komunikazzjoni elettronika ma 
jindirizzax bis-sħiħ din il-
frammentazzjoni, b'reġimi tal-
awtorizzazzjoni nazzjonali minflok reġimi 
tal-awtorizzazzjoni ġenerali mifruxin mal-
Ewropa, bi skemi nazzjonali tal-
assenjament tal-ispettru, bi prodotti tal-
aċċess differenti disponibbli għall-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
fi Stati Membri differenti, u b'settijiet 
differenti ta' regoli tal-konsumatur 
speċifiċi għas-settur applikabbli. Ħafna 
drabi, ir-regoli tal-Unjoni sempliċement 
jiddefinixxu linja bażi u l-Istati Membri 
jimplimentawhom b'modi diverġenti.

(3) F'suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika bla intoppi, id-dritt ta' kull 
individwu ta' aċċess għal netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika u servizzi fl-
Unjoni, il-libertà li jiġu pprovduti u d-dritt 
ta' kull utent finali li jagħżel l-aqwa offerta 
disponibbli fis-suq għandhom ikunu 
żgurati u ma għandhomx jixxekklu bil-
frammentazzjoni tas-swieq tul il-fruntieri 
nazzjonali.

Or. de

Emenda 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) F'suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika bla intoppi, il-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika lil kull 
konsumatur fl-Unjoni u d-dritt ta' kull 
utent finali li jagħżel l-aqwa offerta 
disponibbli fis-suq għandhom ikunu 
żgurati u ma għandhomx jixxekklu bil-

(3) F’suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika bla intoppi, il-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika lil kull 
konsumatur fl-Unjoni u d-dritt ta’ kull 
utent finali li jagħżel l-aqwa offerta 
disponibbli fis-suq għandhom ikunu 
żgurati u ma għandhomx jixxekklu bil-
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frammentazzjoni tas-swieq tul il-fruntieri 
nazzjonali. Il-qafas regolatorju attwali 
għall-komunikazzjoni elettronika ma 
jindirizzax bis-sħiħ din il-
frammentazzjoni, b'reġimi tal-
awtorizzazzjoni nazzjonali minflok reġimi 
tal-awtorizzazzjoni ġenerali mifruxin mal-
Ewropa, bi skemi nazzjonali tal-
assenjament tal-ispettru, bi prodotti tal-
aċċess differenti disponibbli għall-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
fi Stati Membri differenti, u b'settijiet 
differenti ta' regoli tal-konsumatur 
speċifiċi għas-settur applikabbli. Ħafna 
drabi, ir-regoli tal-Unjoni sempliċement 
jiddefinixxu linja bażi u l-Istati Membri 
jimplimentawhom b'modi diverġenti.

frammentazzjoni tas-swieq tul il-fruntieri 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 161
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) F'suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika bla intoppi, il-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika lil kull 
konsumatur fl-Unjoni u d-dritt ta' kull 
utent finali li jagħżel l-aqwa offerta 
disponibbli fis-suq għandhom ikunu 
żgurati u ma għandhomx jixxekklu bil-
frammentazzjoni tas-swieq tul il-fruntieri 
nazzjonali. Il-qafas regolatorju attwali 
għall-komunikazzjoni elettronika ma 
jindirizzax bis-sħiħ din il-frammentazzjoni, 
b'reġimi tal-awtorizzazzjoni nazzjonali
minflok reġimi tal-awtorizzazzjoni 
ġenerali mifruxin mal-Ewropa, bi skemi 
nazzjonali tal-assenjament tal-ispettru, bi 
prodotti tal-aċċess differenti disponibbli 
għall-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika fi Stati Membri differenti, u 

(3) Il-libertà li jiġu pprovduti servizzi u 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika lil 
kull konsumatur fl-Unjoni u d-dritt ta’ kull 
utent finali li jagħżel l-aqwa offerta 
disponibbli fis-suq għandhom ikunu 
żgurati u ma għandhomx jixxekklu bil-
frammentazzjoni tas-swieq tul il-fruntieri 
nazzjonali. Il-qafas regolatorju attwali 
għall-komunikazzjoni elettronika ma 
jindirizzax bis-sħiħ din il-frammentazzjoni, 
b’implimentazzjoni diverġenti nazzjonali
tar-reġim tal-awtorizzazzjoni ġenerali, bi 
skemi nazzjonali tal-assenjament tal-
ispettru, u b’settijiet differenti ta’ regoli 
tal-konsumatur speċifiċi għas-settur 
applikabbli. Pereżempju, waqt li d-
Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni tillimita t-tip 
ta’ informazzjoni li tista’ tkun meħtieġa, 
12-il Stat Membru qegħdin jitolbu dettalji 
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b'settijiet differenti ta' regoli tal-
konsumatur speċifiċi għas-settur 
applikabbli. Ħafna drabi, ir-regoli tal-
Unjoni sempliċement jiddefinixxu linja 
bażi u l-Istati Membri jimplimentawhom 
b'modi diverġenti.

addizzjonali bħall-kategorizzazzjoni tat-
tipi ta’ attivitajiet maħsuba, l-ambitu 
ġeografiku tal-attività, is-suq fil-mira, l-
istruttura tal-kumpanija, inklużi l-ismijiet 
tal-partijiet interessati, u tal-partijiet 
interessati tal-partijiet interessati, iċ-
ċertifikazzjoni tal-Kamra tal-Kummerċ u 
rekord kriminali tar-rappreżentant tal-
impriża.

Or. en

Emenda 162
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) F'suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika bla intoppi, il-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika lil kull 
konsumatur fl-Unjoni u d-dritt ta' kull utent 
finali li jagħżel l-aqwa offerta disponibbli 
fis-suq għandhom ikunu żgurati u ma 
għandhomx jixxekklu bil-frammentazzjoni 
tas-swieq tul il-fruntieri nazzjonali. Il-
qafas regolatorju attwali għall-
komunikazzjoni elettronika ma jindirizzax 
bis-sħiħ din il-frammentazzjoni, b'reġimi 
tal-awtorizzazzjoni nazzjonali minflok 
reġimi tal-awtorizzazzjoni ġenerali 
mifruxin mal-Ewropa, bi skemi nazzjonali 
tal-assenjament tal-ispettru, bi prodotti 
tal-aċċess differenti disponibbli għall-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
fi Stati Membri differenti, u b'settijiet 
differenti ta' regoli tal-konsumatur 
speċifiċi għas-settur applikabbli. Ħafna 
drabi, ir-regoli tal-Unjoni sempliċement 
jiddefinixxu linja bażi u l-Istati Membri 
jimplimentawhom b'modi diverġenti.

(3) F'suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika bla intoppi, il-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika lil kull 
konsumatur fl-Unjoni u d-dritt ta' kull utent 
finali li jagħżel l-aqwa offerta disponibbli 
fis-suq għandhom ikunu żgurati u ma 
għandhomx jixxekklu bil-frammentazzjoni 
tas-swieq tul il-fruntieri nazzjonali. Hemm 
bżonn li l-qafas regolatorju attwali għall-
komunikazzjoni elettronika ikun 
armonizzat u simplifikat biex jiffaċilita u 
jħaffef it-tlestija tas-suq uniku diġitali. 
Ħafna drabi, ir-regoli tal-Unjoni 
sempliċement jiddefinixxu linja bażi u l-
Istati Membri jimplimentawhom b'modi 
diverġenti.

Or. ro
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Emenda 163
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) F'suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika bla intoppi, il-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika lil kull 
konsumatur fl-Unjoni u d-dritt ta' kull utent 
finali li jagħżel l-aqwa offerta disponibbli 
fis-suq għandhom ikunu żgurati u ma 
għandhomx jixxekklu bil-frammentazzjoni 
tas-swieq tul il-fruntieri nazzjonali. Il-qafas 
regolatorju attwali għall-komunikazzjoni 
elettronika ma jindirizzax bis-sħiħ din il-
frammentazzjoni, b'reġimi tal-
awtorizzazzjoni nazzjonali minflok reġimi 
tal-awtorizzazzjoni ġenerali mifruxin mal-
Ewropa, bi skemi nazzjonali tal-
assenjament tal-ispettru, bi prodotti tal-
aċċess differenti disponibbli għall-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika fi 
Stati Membri differenti, u b'settijiet 
differenti ta' regoli tal-konsumatur 
speċifiċi għas-settur applikabbli. Ħafna 
drabi, ir-regoli tal-Unjoni sempliċement 
jiddefinixxu linja bażi u l-Istati Membri 
jimplimentawhom b'modi diverġenti.

(3) F’suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika bla intoppi, il-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika lil kull 
konsumatur fl-Unjoni u d-dritt ta' kull utent 
finali li jagħżel l-aqwa offerta disponibbli 
fis-suq għandhom ikunu żgurati u ma 
għandhomx jixxekklu bil-frammentazzjoni 
tas-swieq tul il-fruntieri nazzjonali. Il-qafas 
regolatorju attwali għall-komunikazzjoni 
elettronika ma jindirizzax bis-sħiħ din il-
frammentazzjoni, b’reġimi tal-
awtorizzazzjoni nazzjonali minflok reġimi 
tal-awtorizzazzjoni ġenerali mifruxin mal-
Ewropa, bi skemi nazzjonali tal-
assenjament tal-ispettru, bi prodotti tal-
aċċess differenti disponibbli għall-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika fi 
Stati Membri differenti, u b’settijiet 
differenti ta’ regoli tal-konsumatur 
speċifiċi għas-settur applikabbli. Ħafna 
drabi, ir-regoli tal-Unjoni sempliċement 
jiddefinixxu linja bażi u d-differenzi fl-
infurzar u l-implimentazzjoni tal-qafas 
regolatorju wasslu għal kostijiet ogħla 
għall-operaturi attivi f’aktar minn pajjiż 
wieħed; u b’hekk dawn ostakolaw l-
investimenti u l-iżvilupp ta’ suq uniku 
għat-telekomunikazzjonijiet

Or. en

Emenda 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Suq tassew uniku għall-komunikazzjoni 
elettronika għandu jippromwovi l-
kompetizzjoni, l-investiment u l-
innovazzjoni f'netwerks u servizzi ġodda u 
mtejba billi jrawwem l-integrazzjoni tas-
suq u l-offerti ta' servizz bejn il-fruntieri. 
Għalhekk dan għandu jgħin biex jintlaħqu 
l-miri ambizzjużi ta' broadband b'veloċità
għolja li tistabbilixxi d-DAE. Id-
disponibbiltà dejjem akbar ta' infrastrutturi 
u servizzi diġitali min-naħa tagħha 
għandha żżid l-għażla tal-konsumaturi u l-
kwalità tas-servizzi, u tgħin għal koeżjoni 
territorjali u soċjali, kif ukoll biex teħfief 
il-mobilità fl-Unjoni.

(4) Suq tassew uniku għall-komunikazzjoni 
elettronika għandu jippromwovi l-
kompetizzjoni, l-investiment u l-
innovazzjoni f�netwerks u servizzi ġodda 
u mtejba billi jrawwem l-integrazzjoni tas-
suq u l-offerti ta� servizz bejn il-fruntieri. 
Għalhekk dan għandu jgħin biex jintlaħqu 
l-miri ambizzjużi ta� broadband
b�veloċità għolja li tistabbilixxi d-DAE, u 
tiffavorixxi l-ħolqien ta� servizzi u 
applikazzjonijiet li kapaċi jisfruttaw dejta 
u formati miftuħa b�mod interoperabbli, 
standard u sikur, disponibbli bl-istess 
livelli funzjonali u mhux funzjonali fl-
Unjoni kollha. Id-disponibbiltà dejjem 
akbar ta� infrastrutturi u servizzi diġitali 
min-naħa tagħha għandha żżid l-għażla tal-
konsumaturi u l-kwalità tas-servizzi, u 
tgħin għal koeżjoni territorjali u soċjali, kif 
ukoll biex teħfief il-mobilità fl-Unjoni.

Or. it

Emenda 165
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Suq tassew uniku għall-komunikazzjoni 
elettronika għandu jippromwovi l-
kompetizzjoni, l-investiment u l-
innovazzjoni f'netwerks u servizzi ġodda u 
mtejba billi jrawwem l-integrazzjoni tas-
suq u l-offerti ta' servizz bejn il-fruntieri. 
Għalhekk dan għandu jgħin biex jintlaħqu 
l-miri ambizzjużi ta' broadband b'veloċità 
għolja li tistabbilixxi d-DAE. Id-
disponibbiltà dejjem akbar ta' infrastrutturi 
u servizzi diġitali min-naħa tagħha 
għandha żżid l-għażla tal-konsumaturi u l-
kwalità tas-servizzi, u tgħin għal koeżjoni 

(4) Suq tassew uniku għall-komunikazzjoni 
elettronika għandu jippromwovi l-
kompetizzjoni, il-koordinazzjoni, l-
investiment, l-innovazzjoni u aktar 
kapaċità f'netwerks u servizzi ġodda u 
mtejba billi jrawwem l-integrazzjoni tas-
suq u l-offerti ta’ servizz bejn il-fruntieri. 
Għalhekk dan għandu jgħin biex jintlaħqu 
l-miri ambizzjużi ta’ broadband b’veloċità 
għolja li tistabbilixxi d-DAE. Id-
disponibbiltà dejjem akbar ta’ infrastrutturi 
u servizzi diġitali min-naħa tagħha 
għandha żżid l-għażla tal-konsumaturi u l-
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territorjali u soċjali, kif ukoll biex teħfief 
il-mobilità fl-Unjoni.

kwalità tas-servizzi, u tgħin għal koeżjoni 
territorjali u soċjali, kif ukoll biex teħfief 
il-mobilità fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 166
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Suq tassew uniku għall-komunikazzjoni 
elettronika għandu jippromwovi l-
kompetizzjoni, l-investiment u l-
innovazzjoni f'netwerks u servizzi ġodda u 
mtejba billi jrawwem l-integrazzjoni tas-
suq u l-offerti ta' servizz bejn il-fruntieri. 
Għalhekk dan għandu jgħin biex jintlaħqu
l-miri ambizzjużi ta' broadband b'veloċità 
għolja li tistabbilixxi d-DAE. Id-
disponibbiltà dejjem akbar ta' infrastrutturi 
u servizzi diġitali min-naħa tagħha 
għandha żżid l-għażla tal-konsumaturi u l-
kwalità tas-servizzi, u tgħin għal koeżjoni 
territorjali u soċjali, kif ukoll biex teħfief 
il-mobilità fl-Unjoni.

(4) Suq tassew uniku għall-komunikazzjoni 
elettronika għandu jippromwovi l-
kompetizzjoni, l-investiment u l-
innovazzjoni f’netwerks u servizzi ġodda u 
mtejba billi jrawwem l-integrazzjoni tas-
suq u l-offerti ta’ servizz bejn il-fruntieri. 
Għalhekk dan għandu jgħin biex jintlaħqu, 
u anke jiġu ssuperati, il-miri  ta’
broadband b’veloċità għolja li tistabbilixxi 
d-DAE. Id-disponibbiltà dejjem akbar ta’
infrastrutturi u servizzi diġitali min-naħa 
tagħha għandha żżid l-għażla tal-
konsumaturi u l-kwalità tas-servizzi, u 
tgħin għal koeżjoni territorjali u soċjali, kif 
ukoll biex teħfief il-mobilità fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-benefiċċji li jġib suq uniku għall-
komunikazzjoni elettronika għandhom 
jitwessgħu fl-ekosistema diġitali usa' li 
tinkludi l-manifatturi tat-tagħmir tal-
Unjoni, il-provdituri tal-kontenut u tal-

(5) Il-benefiċċji li jġib suq uniku għall-
komunikazzjoni elettronika għandhom 
jitwessgħu fl-ekosistema diġitali usa� li 
tinkludi l-manifatturi tat-tagħmir tal-
Unjoni, il-provdituri tal-kontenut u tal-
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applikazzjonijiet u l-ekonomija usa' li 
tkopri setturi bħal dawk bankarji, tal-
karozzi, tal-loġistika, tal-bejgħ bl-imnut, 
tal-enerġija, tat-trasport, li jistrieħu fuq il-
konnettività biex itejbu l-produttività
tagħhom pereżempju b'applikazzjonijiet
cloud aċċessibbli kullimkien, oġġetti 
konnessi u possibbiltajiet għall-provdiment 
integrat tas-servizzi lil partijiet differenti 
tal-kumpanija. L-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u s-settur tas-saħħa għandhom 
jibbenefikaw ukoll minn disponibbiltà usa'
tas-servizzi tal-gvern elettroniku u tas-
saħħa elettronika. L-offerta ta' kontenut u 
servizzi kulturali, u d-diversità kulturali 
inġenerali, tista' wkoll titjieb f'suq uniku 
għall-komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-
provdiment ta' konnettività b'netwerks u 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
għandu importanza partikolari għall-
ekonomija usa' u għas-soċjetà tant li 
għandhom jiġu evitati piżijiet, regolatorji 
jew mod ieħor, speċifiċi għas-setturi, li 
mhumiex ġustifikati.

applikazzjonijiet u l-ekonomija usa� li 
tkopri setturi bħal dawk bankarji, tal-
karozzi, tal-loġistika, tal-bejgħ bl-imnut, 
tal-enerġija, tal-mediċina, tal-mobilità u
tat-trasport, u tal-ġestjoni intelliġenti tal-
emergenzi u diżastri naturali li jistrieħu 
fuq il-konnetività u l-banda mifruxa biex 
itejbu l-produttività, il-kwalità u l-offerta 
lill-utent finali, pereżempju
b�applikazzjonijiet cloud aċċessibbli 
kullimkien, l-analiżi avvanzata tal-big 
data li ġejja min-netwerks tal-
komunikazzjoni, oġġetti konnessi u
interoperabbli, u possibilitajiet għall-
provdiment integrat tas-servizzi
transfruntieri, bi ħsieb ta� 
interoperabbiltà miftuħa u standard tas-
sistemi, u f�ambjent ta� dejta miftuħa 
(open data). L-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u s-settur tas-saħħa għandhom 
jibbenefikaw ukoll minn disponibbiltà
usa� tas-servizzi tal-gvern elettroniku u 
tas-saħħa elettronika. L-offerta ta�
kontenut u servizzi kulturali, u d-diversità 
kulturali inġenerali, tista� wkoll titjieb
f�suq uniku għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Il-provdiment ta� konnettività
b�netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika għandu importanza partikolari 
għall-ekonomija usa�, għas-soċjetà u 
għall-bliet intelliġenti tal-futur tant li 
għandhom jiġu evitati piżijiet, regolatorji 
jew mod ieħor, speċifiċi għas-setturi, li 
mhumiex ġustifikati.

Or. it

Emenda 168
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-benefiċċji li jġib suq uniku għall-
komunikazzjoni elettronika għandhom 

(5) Il-benefiċċji li jġib suq uniku għall-
komunikazzjoni elettronika għandhom 
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jitwessgħu fl-ekosistema diġitali usa' li 
tinkludi l-manifatturi tat-tagħmir tal-
Unjoni, il-provdituri tal-kontenut u tal-
applikazzjonijiet u l-ekonomija usa' li 
tkopri setturi bħal dawk bankarji, tal-
karozzi, tal-loġistika, tal-bejgħ bl-imnut, 
tal-enerġija, tat-trasport, li jistrieħu fuq il-
konnettività biex itejbu l-produttività 
tagħhom pereżempju b'applikazzjonijiet 
cloud aċċessibbli kullimkien, oġġetti 
konnessi u possibbiltajiet għall-provdiment 
integrat tas-servizzi lil partijiet differenti 
tal-kumpanija. L-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u s-settur tas-saħħa għandhom 
jibbenefikaw ukoll minn disponibbiltà usa' 
tas-servizzi tal-gvern elettroniku u tas-
saħħa elettronika. L-offerta ta' kontenut u 
servizzi kulturali, u d-diversità kulturali 
inġenerali, tista' wkoll titjieb f'suq uniku 
għall-komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-
provdiment ta' konnettività b'netwerks u 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
għandu importanza partikolari għall-
ekonomija usa' u għas-soċjetà tant li 
għandhom jiġu evitati piżijiet, regolatorji 
jew mod ieħor, speċifiċi għas-setturi, li 
mhumiex ġustifikati.

jitwessgħu fl-ekosistema diġitali usa’ li 
tinkludi l-manifatturi tat-tagħmir tal-
Unjoni, il-provdituri tal-kontenut u tal-
applikazzjonijiet u l-ekonomija usa’ li 
tkopri setturi bħal dawk bankarji, tal-
karozzi, tal-loġistika, tal-bejgħ bl-imnut, 
tal-enerġija, tat-trasport, li jistrieħu fuq il-
konnettività biex itejbu l-produttività 
tagħhom pereżempju b’applikazzjonijiet 
cloud aċċessibbli kullimkien, oġġetti 
konnessi u possibbiltajiet għall-provdiment 
integrat tas-servizzi lil partijiet differenti 
tal-kumpanija. L-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u s-settur tas-saħħa għandhom 
jibbenefikaw ukoll minn disponibbiltà usa' 
tas-servizzi tal-gvern elettroniku u tas-
saħħa elettronika. L-offerta ta’ kontenut u 
servizzi kulturali u edukattivi, u d-diversità 
kulturali inġenerali, tista’ wkoll titjieb 
f’suq uniku għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Il-provdiment ta’ konnettività 
b'netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika għandu importanza partikolari 
għall-ekonomija usa’ u għas-soċjetà tant li 
għandhom jiġu evitati piżijiet, regolatorji 
jew mod ieħor, speċifiċi għas-setturi, li 
mhumiex ġustifikati.

Or. en

Emenda 169
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika permezz ta' azzjoni fuq tliet assi 
wisgħin u interrelatati. L-ewwel nett, dan 
għandu jiżgura l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika
bejn il-fruntieri u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri 
differenti, filwaqt li jibni fuq il-kunċett ta' 

(6) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika permezz ta' azzjoni fuq tliet assi 
wisgħin u interrelatati. L-ewwel nett, dan 
għandu jiżgura l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
bejn il-fruntieri u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri 
differenti, filwaqt li jibni fuq il-kunċett ta' 
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awtorizzazzjoni unika tal-UE li 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jiżguraw 
aktar konsistenza u prevedibbiltà fil-
kontenut u l-implimentazzjoni ta' 
regolamentazzjoni speċifika għas-setturi 
madwar l-Unjoni kollha. It-tieni, dan hu 
meħtieġ biex b'termini u kundizzjonijiet 
aktar konverġenti għal inputs essenzjali, 
ikun jista' jsir aċċess għall-provdiment ta' 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika, mhux biss għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers, li 
għaliha l-ispettru liċenzjat u mhux liċenzjat 
huma importanti, iżda anke għall-
konnettività tal-linja fissa. It-tielet, bl-
interessi li jiġu allinjati l-kundizzjonijiet 
kummerċjali u li tinbena l-kunfidenza 
diġitali taċ-ċittadini, dan ir-Regolament 
għandu jarmonizza r-regoli dwar il-
protezzjoni tal-utenti finali, l-aktar tal-
konsumaturi. Dan jinkludi regoli dwar in-
nondiskriminazzjoni, l-informazzjoni 
kuntrattwali, it-terminazzjoni ta' kuntratti u 
l-bidla minn provditur għal ieħor, kif ukoll 
regoli dwar l-aċċess għall-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi online, u 
dwar il-ġestjoni tat-traffiku li ma jħarsux 
biss lill-utenti finali iżda fl-istess waqt 
jiżguraw kontinwità fil-funzjonament tal-
ekosistema tal-onternet bħala mutur tal-
innovazzjoni. Barra minn hekk, aktar 
riformi fil-qasam tar-roaming, lill-utenti 
finali għandhom jagħtuhom il-kunfidenza 
biex jibqgħu konnessi meta jivvjaġġaw fl-
Unjoni, u maż-żmien għandhom 
jimbuttaw kundizzjonijiet konvergenti 
dwar l-ipprezzar u oħrajn fl-Unjoni.

awtorizzazzjoni unika tal-UE li 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jiżguraw 
aktar konsistenza u prevedibbiltà fil-
kontenut u l-implimentazzjoni ta' 
regolamentazzjoni speċifika għas-setturi 
madwar l-Unjoni kollha. It-tieni, dan hu 
meħtieġ biex b'termini u kundizzjonijiet 
aktar konverġenti għal inputs essenzjali, 
ikun jista' jsir aċċess għall-provdiment ta' 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika, mhux biss għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers, li 
għaliha l-ispettru liċenzjat u mhux liċenzjat 
huma importanti, iżda anke għall-
konnettività tal-linja fissa. It-tielet, bl-
interessi li jiġu allinjati l-kundizzjonijiet 
kummerċjali u li tinbena l-kunfidenza 
diġitali taċ-ċittadini, dan ir-Regolament 
għandu jarmonizza r-regoli dwar il-
protezzjoni tal-utenti finali, l-aktar tal-
konsumaturi. Dan jinkludi regoli dwar in-
nondiskriminazzjoni, l-informazzjoni 
kuntrattwali, it-terminazzjoni ta' kuntratti u 
l-bidla minn provditur għal ieħor, kif ukoll 
regoli dwar l-aċċess għall-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi online, u 
dwar il-ġestjoni tat-traffiku li ma jħarsux 
biss lill-utenti finali iżda fl-istess waqt 
jiżguraw kontinwità fil-funzjonament tal-
ekosistema tal-internet bħala mutur tal-
innovazzjoni. Barra minn hekk, aktar 
riformi biex ikun abolit ir-roaming, lill-
utenti finali għandhom jagħtuhom il-
kunfidenza biex jibqgħu konnessi meta 
jivvjaġġaw fl-Unjoni mingħajr ma jkunu 
soġġetti għal ħlasijiet addizzjonali li jkunu 
żieda fuq it-tariffi li jħallsu fl-Istati 
Membri fejn ikun ġie konluż il-kuntratt 
tagħhom.

Or. pt

Emenda 170
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika permezz ta' azzjoni fuq tliet 
assi wisgħin u interrelatati. L-ewwel nett, 
dan għandu jiżgura l-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika bejn il-fruntieri u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri 
differenti, filwaqt li jibni fuq il-kunċett ta'
awtorizzazzjoni unika tal-UE li 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jiżguraw 
aktar konsistenza u prevedibbiltà fil-
kontenut u l-implimentazzjoni ta'
regolamentazzjoni speċifika għas-setturi 
madwar l-Unjoni kollha. It-tieni, dan hu 
meħtieġ biex b'termini u kundizzjonijiet 
aktar konverġenti għal inputs essenzjali, 
ikun jista' jsir aċċess għall-provdiment ta'
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika, mhux biss għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers, li 
għaliha l-ispettru liċenzjat u mhux liċenzjat 
huma importanti, iżda anke għall-
konnettività tal-linja fissa. It-tielet, bl-
interessi li jiġu allinjati l-kundizzjonijiet 
kummerċjali u li tinbena l-kunfidenza 
diġitali taċ-ċittadini, dan ir-Regolament 
għandu jarmonizza r-regoli dwar il-
protezzjoni tal-utenti finali, l-aktar tal-
konsumaturi. Dan jinkludi regoli dwar in-
nondiskriminazzjoni, l-informazzjoni 
kuntrattwali, it-terminazzjoni ta' kuntratti u 
l-bidla minn provditur għal ieħor, kif ukoll
regoli dwar l-aċċess għall-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi online, u 
dwar il-ġestjoni tat-traffiku li ma jħarsux 
biss lill-utenti finali iżda fl-istess waqt 
jiżguraw kontinwità fil-funzjonament tal-
ekosistema tal-onternet bħala mutur tal-
innovazzjoni. Barra minn hekk, aktar 
riformi fil-qasam tar-roaming, lill-utenti 
finali għandhom jagħtuhom il-kunfidenza 
biex jibqgħu konnessi meta jivvjaġġaw fl-
Unjoni, u maż-żmien għandhom jimbuttaw 
kundizzjonijiet konvergenti dwar l-
ipprezzar u oħrajn fl-Unjoni.

(6) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika permezz ta� azzjoni fuq tliet 
assi wisgħin u interrelatati. L-ewwel nett, 
dan għandu jiżgura l-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika bejn il-fruntieri u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri 
differenti, filwaqt li jibni fuq il-kunċett ta�
awtorizzazzjoni unika tal-UE li 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jiżguraw 
aktar konsistenza u prevedibbiltà fil-
kontenut u l-implimentazzjoni ta�
regolamentazzjoni speċifika għas-setturi 
madwar l-Unjoni kollha. It-tieni, dan hu 
meħtieġ biex b�termini u kundizzjonijiet 
aktar konverġenti għal inputs essenzjali, 
ikun jista� jsir aċċess għall-provdiment
ta� netwerks u servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika, mhux biss 
għall-komunikazzjoni broadband bla 
wajers, li għaliha l-ispettru liċenzjat u 
mhux liċenzjat huma importanti, iżda anke 
għall-konnettività tal-linja fissa. It-tielet, 
bl-interessi li jiġu allinjati l-kundizzjonijiet 
kummerċjali u li tinbena l-kunfidenza 
diġitali taċ-ċittadini, dan ir-Regolament 
għandu jarmonizza r-regoli dwar il-
protezzjoni tal-utenti finali, l-aktar tal-
konsumaturi. Dan jinkludi regoli dwar in-
nondiskriminazzjoni, l-informazzjoni 
kuntrattwali, it-terminazzjoni ta� kuntratti 
u l-bidla minn provditur għal ieħor, kif 
ukoll regoli dwar l-aċċess għall-kontenut, 
l-applikazzjonijiet u s-servizzi online, u 
dwar il-ġestjoni tat-traffiku, dwar l-
istandards komuni u kondiviżi ta� 
privatezza, protezzjoni u sigurtà tad-dejta 
tal-utenti finali, li ma jħarsux biss lill-
utenti finali iżda fl-istess waqt jiżguraw 
kontinwità fil-funzjonament tal-ekosistema
tal-internet bħala mutur tal-innovazzjoni. 
Barra minn hekk, aktar riformi fil-qasam 
tar-roaming, lill-utenti finali għandhom 
jagħtuhom il-kunfidenza biex jibqgħu 
konnessi meta jivvjaġġaw fl-Unjoni, u 
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maż-żmien għandhom jimbuttaw 
kundizzjonijiet konverġenti dwar l-
ipprezzar u oħrajn fl-Unjoni.

Or. it

Emenda 171
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika permezz ta' azzjoni fuq tliet assi 
wisgħin u interrelatati. L-ewwel nett, dan 
għandu jiżgura l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
bejn il-fruntieri u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri 
differenti, filwaqt li jibni fuq il-kunċett ta' 
awtorizzazzjoni unika tal-UE li 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jiżguraw 
aktar konsistenza u prevedibbiltà fil-
kontenut u l-implimentazzjoni ta' 
regolamentazzjoni speċifika għas-setturi 
madwar l-Unjoni kollha. It-tieni, dan hu 
meħtieġ biex b'termini u kundizzjonijiet 
aktar konverġenti għal inputs essenzjali, 
ikun jista' jsir aċċess għall-provdiment ta' 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika, mhux biss għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers, li
għaliha l-ispettru liċenzjat u mhux liċenzjat 
huma importanti, iżda anke għall-
konnettività tal-linja fissa. It-tielet, bl-
interessi li jiġu allinjati l-kundizzjonijiet 
kummerċjali u li tinbena l-kunfidenza 
diġitali taċ-ċittadini, dan ir-Regolament 
għandu jarmonizza r-regoli dwar il-
protezzjoni tal-utenti finali, l-aktar tal-
konsumaturi. Dan jinkludi regoli dwar in-
nondiskriminazzjoni, l-informazzjoni 
kuntrattwali, it-terminazzjoni ta' kuntratti u 
l-bidla minn provditur għal ieħor, kif ukoll 

(6) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika permezz ta' azzjoni fuq tliet assi 
wisgħin u interrelatati. L-ewwel nett, dan 
għandu jiżgura l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
bejn il-fruntieri u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri 
differenti, filwaqt li jibni fuq regolamenti 
armonizzati u simplifikati biex jiżguraw 
aktar konsistenza u prevedibbiltà fil-
kontenut u l-implimentazzjoni ta' 
regolamentazzjoni speċifika għas-setturi 
madwar l-Unjoni kollha. It-tieni, dan hu 
meħtieġ biex b'termini u kundizzjonijiet 
aktar konverġenti għal inputs essenzjali, 
ikun jista' jsir aċċess għall-provdiment ta' 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika, mhux biss għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers, li 
għaliha l-ispettru liċenzjat u mhux liċenzjat 
huma importanti, iżda anke għall-
konnettività tal-linja fissa. It-tielet, bl-
interessi li jiġu allinjati l-kundizzjonijiet 
kummerċjali u li tinbena l-kunfidenza 
diġitali taċ-ċittadini, dan ir-Regolament 
għandu jarmonizza r-regoli dwar il-
protezzjoni tal-utenti finali, l-aktar tal-
konsumaturi. Dan jinkludi regoli dwar in-
nondiskriminazzjoni, l-informazzjoni 
kuntrattwali, it-terminazzjoni ta' kuntratti u 
l-bidla minn provditur għal ieħor, kif ukoll 
regoli dwar l-aċċess għall-kontenut, l-
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regoli dwar l-aċċess għall-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi online, u 
dwar il-ġestjoni tat-traffiku li ma jħarsux 
biss lill-utenti finali iżda fl-istess waqt 
jiżguraw kontinwità fil-funzjonament tal-
ekosistema tal-onternet bħala mutur tal-
innovazzjoni. Barra minn hekk, aktar 
riformi fil-qasam tar-roaming, lill-utenti 
finali għandhom jagħtuhom il-kunfidenza 
biex jibqgħu konnessi meta jivvjaġġaw fl-
Unjoni, u maż-żmien għandhom jimbuttaw 
kundizzjonijiet konvergenti dwar l-
ipprezzar u oħrajn fl-Unjoni.

applikazzjonijiet u s-servizzi online, u 
dwar il-ġestjoni tat-traffiku li ma jħarsux 
biss lill-utenti finali iżda fl-istess waqt 
jiżguraw kontinwità fil-funzjonament tal-
ekosistema tal-internet bħala mutur tal-
innovazzjoni. Barra minn hekk, aktar 
riformi fil-qasam tar-roaming, lill-utenti 
finali għandhom jagħtuhom il-kunfidenza 
biex jibqgħu konnessi meta jivvjaġġaw fl-
Unjoni, u maż-żmien għandhom jimbuttaw 
kundizzjonijiet konverġenti dwar l-
ipprezzar u oħrajn fl-Unjoni.

Or. ro

Emenda 172
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika permezz ta' azzjoni fuq tliet assi 
wisgħin u interrelatati. L-ewwel nett, dan 
għandu jiżgura l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
bejn il-fruntieri u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri 
differenti, filwaqt li jibni fuq il-kunċett ta'
awtorizzazzjoni unika tal-UE li 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jiżguraw 
aktar konsistenza u prevedibbiltà fil-
kontenut u l-implimentazzjoni ta'
regolamentazzjoni speċifika għas-setturi 
madwar l-Unjoni kollha. It-tieni, dan hu 
meħtieġ biex b'termini u kundizzjonijiet 
aktar konverġenti għal inputs essenzjali, 
ikun jista' jsir aċċess għall-provdiment ta'
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika, mhux biss għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers, li 
għaliha l-ispettru liċenzjat u mhux liċenzjat 
huma importanti, iżda anke għall-

(6) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika permezz ta’ azzjoni fuq tliet 
assi wisgħin u interrelatati. L-ewwel nett, 
dan għandu jiżgura l-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika bejn il-fruntieri u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri 
differenti, filwaqt li jibni fuq il-kunċett ta’
awtorizzazzjoni unika tal-UE li 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jiżguraw 
aktar konsistenza u prevedibbiltà fil-
kontenut u l-implimentazzjoni ta’
regolamentazzjoni speċifika għas-setturi 
madwar l-Unjoni kollha. It-tieni, dan hu 
meħtieġ biex b’termini u kundizzjonijiet 
aktar konverġenti għal inputs essenzjali, 
ikun jista’ jsir aċċess għall-provdiment ta’
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika, mhux biss għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers, li 
għaliha l-ispettru liċenzjat u mhux liċenzjat 
huma importanti, iżda anke għall-
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konnettività tal-linja fissa. It-tielet, bl-
interessi li jiġu allinjati l-kundizzjonijiet 
kummerċjali u li tinbena l-kunfidenza 
diġitali taċ-ċittadini, dan ir-Regolament 
għandu jarmonizza r-regoli dwar il-
protezzjoni tal-utenti finali, l-aktar tal-
konsumaturi. Dan jinkludi regoli dwar in-
nondiskriminazzjoni, l-informazzjoni 
kuntrattwali, it-terminazzjoni ta' kuntratti u 
l-bidla minn provditur għal ieħor, kif ukoll 
regoli dwar l-aċċess għall-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi online, u 
dwar il-ġestjoni tat-traffiku li ma jħarsux 
biss lill-utenti finali iżda fl-istess waqt 
jiżguraw kontinwità fil-funzjonament tal-
ekosistema tal-onternet bħala mutur tal-
innovazzjoni. Barra minn hekk, aktar 
riformi fil-qasam tar-roaming, lill-utenti
finali għandhom jagħtuhom il-kunfidenza 
biex jibqgħu konnessi meta jivvjaġġaw fl-
Unjoni, u maż-żmien għandhom jimbuttaw 
kundizzjonijiet konvergenti dwar l-
ipprezzar u oħrajn fl-Unjoni.

konnettività tal-linja fissa. It-tielet, bl-
interessi li jiġu allinjati l-kundizzjonijiet 
kummerċjali u li tinbena l-kunfidenza 
diġitali taċ-ċittadini, dan ir-Regolament 
għandu jarmonizza r-regoli dwar il-
protezzjoni tal-utenti, l-aktar tal-
konsumaturi. Dan jinkludi regoli dwar in-
nondiskriminazzjoni, l-informazzjoni 
kuntrattwali, it-terminazzjoni ta’ kuntratti u 
l-bidla minn provditur għal ieħor, kif ukoll 
regoli dwar l-aċċess għall-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi online, u 
dwar il-ġestjoni tat-traffiku li ma jħarsux 
biss lill-utenti iżda fl-istess waqt jiżguraw 
kontinwità fil-funzjonament tal-ekosistema
tal-internet bħala mutur tal-innovazzjoni. 
Barra minn hekk, aktar riformi fil-qasam 
tar-roaming, lill-utenti għandhom 
jagħtuhom il-kunfidenza biex jibqgħu 
konnessi meta jivvjaġġaw fl-Unjoni, u 
maż-żmien għandhom jimbuttaw 
kundizzjonijiet konverġenti dwar l-
ipprezzar u oħrajn fl-Unjoni.

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu)

Or. en

Ġustifikazzjoni

nippreferu t-terminu “utent” mit-terminu “utent finali”, li jindika aspett restrittiv jew passiv 
wisq tal-utent tal-internet. L-utent tal-internet għandu jkun intitolat ukoll li jipprovdi 
applikazzjonijiet u servizzi fuq l-internet, ara l-emenda tagħna tal-Artikolu 23-1. Il-libertajiet 
fuq l-internet jeħtieġu li aħna nfakkru dan.

Emenda 173
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Sabiex tkun ikkunsidrata l-
konverġenza ta’ swieq li qabel kienu 
separati tas-servizzi klassiċi tat-
telekomunikazzjoni u servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni, il-kamp ta’ 
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applikazzjoni tar-Regolament jinkorpora 
s-servizzi kollha li primarjament iservu 
għal skopijiet ta’ komunikazzjoni jew 
jintużaw mill-konsumaturi primarjament 
għall-komunikazzjoni, sabiex ikun 
garantit livell adegwat ta’ protezzjoni tal-
konsumaturi. Servizzi li ma jservux 
primarjament għal skopijiet ta’ 
komunikazzjoni, jiġifieri li m’għandhomx 
karattru essenzjalment komunikattiv, 
bħas-servizzi tal-online banking jew 
servizzi relatati mas-sit se jibqgħu jiġu 
eżentati mill-kamp ta’ applikazzjoni.

Or. de

Emenda 174
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-provdiment tal-komunikazzjoni 
elettronika bejn il-fruntieri għadu soġġett 
għal piżijiet akbar minn dawk fil-fruntieri 
nazzjonali. B'mod partikolari, il-provdituri 
transfruntieri għadhom jinnotifikaw u 
jħallsu l-miżati fi Stati Membri ospitanti 
individwali. Id-detenturi ta' 
awtorizzazzjoni unika tal-UE għandhom
ikunu soġġetti għal sistema unika ta' 
notifika fl-Istat Membru tal-istabbiliment 
ewlieni tagħhom (l-Istat Membru tad-
domiċilju), u għalhekk jitnaqqas il-piż 
amministrattiv lill-operaturi 
transfruntieri. L-awtorizzazzjoni unika 
tal-UE għandha tapplika għal kull
impriża li tipprovdi jew beħsiebha 
tipprovdi servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika f'aktar minn
Stat Membru wieħed, u biha tkun 
intitolata tgawdi d-drittijiet mehmuża mal-
libertà li jiġu pprovduti servizzi u 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
skont dan ir-Regolament fi kwalunkwe 

(9) Il-provdiment tal-komunikazzjoni 
elettronika bejn il-fruntieri għadu soġġett 
għal piżijiet akbar minn dawk fil-fruntieri 
nazzjonali. Jeħtieġ li jiġu introdotti 
regolamenti armonizzati u simplifikati fuq 
il-format u l-kontenut tan-notifiki, li
għandhom isiru mill-operaturi f’kull Stat 
Membru fejn jixtiequ joperaw. Il-
Kummissjoni għandha tfassal il-format 
standard ta’ notifika wara li tikkonsulta 
lill-partijiet interessati kollha u bl-appoġġ 
tal-BEREC.
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Stat Membru. Awtorizzazzjoni unika tal-
UE li tiddefinixxi l-qafas legali 
applikabbli għall-operaturi tal-
komunikazzjoni elettronika li jipprovdu 
servizzi madwar l-Istati Membri skont 
awtorizzazzjoni ġenerali fl-Istat Membru 
tad-domiċilju għandha tiżgura l-effikaċja 
tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi u 
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
fl-Unjoni kollha.

Or. ro

Emenda 175
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-provdiment ta' servizzi u netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika bejn il-
fruntieri jaf jieħu forom differenti, u dan 
jiddependi minn bosta fatturi fosthom it-tip 
ta' netwerk jew servizz ipprovdut, il-qies 
tal-infrastruttura fiżika meħtieġa jew l-
għadd ta' abbonati fl-Istati Membri 
differenti. L-intenzjoni li jiġu pprovduti 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
bejn il-fruntieri jew li jiġi operat netwerk 
tal-komunikazzjoni elettronika f'aktar 
minn Stat Membru wieħed tista' tintwera 
b'attivitajiet bħan-negozjar ta' ftehimiet 
dwar l-aċċess għal netwerks fi Stat 
Membru partikolari jew il-
kummerċjalizzazzjoni minn sit fuq l-
internet fil-lingwa tal-Istat Membru 
mmirat.

(10) Il-provdiment ta’ servizzi u netwerks 
tal-komunikazzjoni elettronika bejn il-
fruntieri jaf jieħu forom differenti, u dan 
jiddependi minn bosta fatturi fosthom it-tip 
ta’ netwerk jew servizz ipprovdut, il-qies 
tal-infrastruttura fiżika meħtieġa jew l-
għadd ta’ abbonati fl-Istati Membri 
differenti.

Or. en

Emenda 176
Silvia-Adriana Țicău
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Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Irrispettivament minn kif il-provditur 
jagħżel li jopera netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika jew minn kif 
jipprovdi s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika bejn il-fruntieri, ir-reġim 
regolatorju applikabbli għal provditur
Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika 
għandu jkun newtrali fil-konfront tal-
għażliet kummerċjali sottostanti għall-
organizzazzjoni tal-funzjonijiet u l-
attivitajiet madwar l-Istati Membri.
Għalhekk, irrispettivament mill-istruttura 
kummerċjali tal-impriża, l-Istat Membru 
tad-domiċilju ta' provditur Ewropew tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkun 
dak l-Istat Membru fejn jittieħdu d-
deċiżjonijiet strateġiċi dwar il-provdiment 
ta' netwerks jew servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika.

(11) Irrispettivament minn kif il-provditur 
jagħżel li jopera netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika jew minn kif 
jipprovdi s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika bejn il-fruntieri, ir-reġim 
regolatorju applikabbli għal provditur tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkun 
newtrali fil-konfront tal-għażliet 
kummerċjali sottostanti għall-
organizzazzjoni tal-funzjonijiet u l-
attivitajiet madwar l-Istati Membri.

Or. ro

Emenda 177
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-biċċa l-kbira tal-kundizzjonijiet 
speċifiċi għas-setturi, bħal pereżempju 
dwar l-aċċess għal netwerks jew is-sigurtà 
u l-integrità tagħhom jew dwar l-aċċess 
għal servizzi ta' emerġenza, huma relatati 
ferm mal-post fejn jinsab dan in-netwerk 
jew fejn jiġi pprovdut dan is-servizz. 
Għalhekk, provditur Ewropew tal-
komunikazzjoni elettronika jaf ikun 
soġġett għal kundizzjonijiet applikabbli fl-
Istati Membri fejn jopera, sakemm dan ir-

imħassra
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Regolament ma jipprovdix mod ieħor.

Or. ro

Emenda 178
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Meta l-Istati Membri ikun jeħtieġu 
kontribuzzjoni mingħand is-settur biex 
jiffinanzjaw l-obbligi tas-servizz universali 
u l-ispejjeż amministrattivi tal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, il-kriterji u l-
proċeduri biex jitqassmu l-
kontribuzzjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonati u nondiskriminatorji fir-
rigward tal-provdituri Ewropej tal-
komunikazzjoni elettronika, sabiex ma 
jixxekkilx id-dħul fis-suq transfruntieri, 
b'mod partikolari ta' parteċipanti ġodda 
jew operaturi iżgħar; għalhekk il-
kontribuzzjonijiet mingħand impenji 
individwali għandhom iqisu s-sehem tas-
suq tal-kontributur mil-lat ta' fatturat li 
għamel fl-Istat Membru rilevanti u 
għandhom ikunu soġġetti għall-
applikazzjoni ta' livell limitu de minimis.

imħassra

Or. ro

Emenda 179
Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn ikun żgurat li 
f'ċirkustanzi simili ma jkun hemm ebda 
diskriminazzjoni fit-trattament ta' kull 

(15) Hemm bżonn ikun żgurat li 
f'ċirkustanzi simili ma jkun hemm ebda 
diskriminazzjoni fit-trattament ta' kull 
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provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika minn Stati Membri differenti u 
li jiġu applikati prattiċi regolatorji 
konsistenti fis-suq uniku, b'mod partikolari 
fir-rigward ta' miżuri li huma fl-ambitu tal-
Artikoli 15 jew 16 tad-Direttiva 
2002/21/KE, jew tal-Artikoli 5 jew 8 tad-
Direttiva 2002/19/KE. Għalhekk il-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika għandu jkollhom dritt għal 
trattament ugwali mill-Istati Membri 
differenti f'sitwazzjonijiet oġġettivament 
ekwivalenti sabiex ikunu jistgħu isiru 
operazzjonijiet multiterritorjali aktar 
integrati. Barra minn hekk, għandu jkun 
hemm proċeduri speċifiċi fil-livell tal-
Unjoni għar-reviżjoni ta' abbozzi tad-
deċiżjonijiet dwar ir-rimedji skont it-
tifsira tal-Artikolu 7a tad-Direttiva 
2002/21/KE f'każijiet bħal dawn, sabiex 
ikunu evitati diverġenzi mhux ġustifikati 
fl-obbligi applikabbli għall-provdituri 
Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika fi 
Stati Membri differenti.

provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika minn Stati Membri differenti u 
li jiġu applikati prattiċi regolatorji 
konsistenti fis-suq uniku, b'mod partikolari 
fir-rigward ta' miżuri li huma fl-ambitu tal-
Artikoli 15 jew 16 tad-Direttiva 
2002/21/KE, jew tal-Artikoli 5 jew 8 tad-
Direttiva 2002/19/KE. Għalhekk il-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika għandu jkollhom dritt għal
trattament ugwali mill-Istati Membri 
differenti f'sitwazzjonijiet oġġettivament 
ekwivalenti sabiex ikunu jistgħu isiru 
operazzjonijiet multiterritorjali aktar 
integrati.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Is-setgħa tal-veto proposta mill-Kummissjoni Ewropea dwar is-soluzzjonijiet proposti mill-
NRA fil-każ tal-fornituri Ewropej mhix ġustifikata.

Emenda 180
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn ikun żgurat li 
f'ċirkustanzi simili ma jkun hemm ebda 
diskriminazzjoni fit-trattament ta' kull 
provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika minn Stati Membri differenti u 
li jiġu applikati prattiċi regolatorji 
konsistenti fis-suq uniku, b'mod partikolari 

(15) Hemm bżonn ikun żgurat li 
f'ċirkustanzi simili ma jkun hemm ebda 
diskriminazzjoni fit-trattament ta' kull 
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
minn Stati Membri differenti u li jiġu 
applikati prattiċi regolatorji konsistenti fis-
suq uniku, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
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fir-rigward ta' miżuri li huma fl-ambitu tal-
Artikoli 15 jew 16 tad-Direttiva 
2002/21/KE, jew tal-Artikoli 5 jew 8 tad-
Direttiva 2002/19/KE. Għalhekk il-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika għandu jkollhom dritt għal 
trattament ugwali mill-Istati Membri 
differenti f'sitwazzjonijiet oġġettivament 
ekwivalenti sabiex ikunu jistgħu isiru 
operazzjonijiet multiterritorjali aktar 
integrati. Barra minn hekk, għandu jkun 
hemm proċeduri speċifiċi fil-livell tal-
Unjoni għar-reviżjoni ta' abbozzi tad-
deċiżjonijiet dwar ir-rimedji skont it-tifsira 
tal-Artikolu 7a tad-Direttiva 2002/21/KE 
f'każijiet bħal dawn, sabiex ikunu evitati 
diverġenzi mhux ġustifikati fl-obbligi 
applikabbli għall-provdituri Ewropej tal-
komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri 
differenti.

miżuri li huma fl-ambitu tal-Artikoli 15 
jew 16 tad-Direttiva 2002/21/KE, jew tal-
Artikoli 5 jew 8 tad-Direttiva 2002/19/KE. 
Għalhekk il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika għandu jkollhom dritt għal 
trattament ugwali mill-Istati Membri 
differenti f'sitwazzjonijiet oġġettivament 
ekwivalenti sabiex ikunu jistgħu isiru 
operazzjonijiet multiterritorjali aktar 
integrati. Barra minn hekk, għandu jkun 
hemm proċeduri speċifiċi fil-livell tal-
Unjoni għar-reviżjoni ta' abbozzi tad-
deċiżjonijiet dwar ir-rimedji skont it-tifsira 
tal-Artikolu 7a tad-Direttiva 2002/21/KE 
f'każijiet bħal dawn, sabiex ikunu evitati 
diverġenzi mhux ġustifikati fl-obbligi 
applikabbli għall-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri 
differenti.

Or. ro

Emenda 181
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għandha tiġi stabbilita allokazzjoni 
ta' kompetenzi regolatorji u superviżorji 
bejn l-Istat Membru tad-domiċilju u l-
Istat Membru ospitanti tal-provdituri 
Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika 
bil-għan li jonqsu l-ostakli għad-dħul 
filwaqt li jkun żgurat li jiġu infurzati kif 
jixraq il-kundizzjonijiet applikabbli għall-
provdiment ta' servizzi u entwerks tal-
komunikazzjoni elettronika minn dawn il-
provdituri. Għalhekk, filwaqt li kull 
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tissorvelja l-konformità mal-
kundizzjonijiet applikabbli fit-territorju 
tagħha skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, 
inkluż b'sanzjonijiet u miżuri interim, l-

imħassra
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awtorità regolatorja nazzjonali tal-Istat 
Membru tad-domiċilju biss għandha tkun 
intitolata li tissospendi jew tirtira d-
drittijiet ta' provditur Ewropew tal-
komunikazzjoni elettronika milli jipprovdi 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fl-Unjoni kollha jew f'parti 
minnha.

Or. ro

Emenda 182
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors essenzjali għas-suq intern għal 
komunikazzjoni mobbli, broadband bla 
wajers u bis-satellita fl-Unjoni. L-iżvilupp 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
tgħin fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa u b'mod partikolari 
fl-għan li jkun żgurat aċċess għall-
broadband b'veloċità ta’ mhux inqas 
minn 30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini 
kollha tal-Unjoni u li l-Unjoni jkollha 
provdiment ta' broadband bl-ogħla 
veloċità u kapaċità possibbli. Madankollu, 
reġjuni globali kbar oħrajn — l-Amerika 
ta' Fuq, l-Afrika u partijiet mill-Asja —
qabżuha lill-Unjoni fejn jidħlu l-varar u l-
penetrazzjoni ta' teknoloġiji broadband 
bla wajers tal-aħħar ġenerazzjoni li hemm 
bżonn biex jintlaħqu dawk l-għanijiet 
strateġiċi. Il-proċess frammentat biex 
tingħata awtorizzazzjoni u biex tkun 
disponibbli banda ta' 800 MHz għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers, 
b'aktar minn nofs l-Istati Membri jitolbu 
deroga jew inkella ma jirnexxilhomx 
jagħmlu dan sal-iskadenza stabbilita fid-
Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors estremament skars. Huwa 
indispensabbli għat-twettiq ta' kompiti 
varji b'rabta mas-soċjetà, kulturali, soċjali 
u ekonomiċi. Bir-rieżami tal-2009 għall-
qasam tat-telekomunikazzjoni, il-
Kummissjoni ntrabtet li fil-qasam tal-
ġestjoni tal-ispettru tar-radju hija 
tikkunsidra dawn l-aspetti b’mod ugwali u 
raġonevoli. Għaldaqstant, il-parametri 
tal-pakkett dwar it-telekomunikazzjoni 
jiffurmaw il-bażi għal kull politika dwar l-
ispettru tar-radju fl-Unjoni Ewropea.
Għaldaqstant, għandu jiġi żgurat ukoll 
fil-futur, li l-politika dwar l-ispettru tar-
radju tiżviluppa fi ħdan dan il-qasam 
ġuridiku u ma taqax lura meta mqabbla 
mal-prinċipji ġuridiċi stipulati fih.
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programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju23 (RSPP), jixhed l-
urġenza ta' azzjoni anke fit-terminu tal-
RSPP attwali. Il-miżuri tal-Unjoni biex 
tarmonizza l-kundizzjonijiet tad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru
tar-radju għal komunikazzjoni broadband 
bla wajers skont id-Deċiżjoni 
676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill24 ma kinux biżżejjed biex 
jindirizzaw din il-problema.

__________________ __________________
23 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju (ĠU L 81, 21.3.2012, 
p. 7).

23 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju (ĠU L 81, 21.3.2012, 
p. 7).

24 Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).

24 Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).

Or. de

Emenda 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors essenzjali għas-suq intern għal 
komunikazzjoni mobbli, broadband bla 
wajers u bis-satellita fl-Unjoni. L-iżvilupp 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
tgħin fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa u b'mod partikolari 
fl-għan li jkun żgurat aċċess għall-
broadband b'veloċità ta’ mhux inqas 

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors finit. Għaldaqstant huwa tal-akbar 
importanza li jiġi kkunsidrat il-valur 
soċjali, kulturali u ekonomiku tal-ispettru 
b’mod ġenerali. Kif stabbilit fid-Deċiżjoni 
Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm 
pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju
(RSPP), kwalunkwe spettru addizzjonali 
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minn 30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini 
kollha tal-Unjoni u li l-Unjoni jkollha 
provdiment ta' broadband bl-ogħla 
veloċità u kapaċità possibbli. Madankollu, 
reġjuni globali kbar oħrajn — l-Amerika 
ta' Fuq, l-Afrika u partijiet mill-Asja —
qabżuha lill-Unjoni fejn jidħlu l-varar u l-
penetrazzjoni ta' teknoloġiji broadband 
bla wajers tal-aħħar ġenerazzjoni li hemm 
bżonn biex jintlaħqu dawk l-għanijiet 
strateġiċi. Il-proċess frammentat biex 
tingħata awtorizzazzjoni u biex tkun 
disponibbli banda ta' 800 MHz għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers, 
b'aktar minn nofs l-Istati Membri jitolbu 
deroga jew inkella ma jirnexxilhomx 
jagħmlu dan sal-iskadenza stabbilita fid-
Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju (RSPP)23, jixhed l-
urġenza ta' azzjoni anke fit-terminu tal-
RSPP attwali. Il-miżuri tal-Unjoni biex 
tarmonizza l-kundizzjonijiet tad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju għal komunikazzjoni broadband 
bla wajers skont id-Deċiżjoni 676/2002/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24 ma 
kinux biżżejjed biex jindirizzaw din il-
problema.

għall-komunikazzjoni broadband bla 
wajers għandu jkun marbut mar-reviżjoni 
tal-użu tal-ispettru fil-banda UHF kollha.
Skont l-Artikolu 6(5) tal-RSPP, il-
Kummissjoni se tirrapporta lill-Parlament
Ewropew u l-Kunsill sal-1 ta’ Jannar 
2015 dwar jekk hemmx ħtieġa għal 
azzjoni biex jiġu armonizzati baned tal-
frekwenza addizzjonali.

__________________ __________________

Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 
24.4.2002, p. 1).

24Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 
24.4.2002, p. 1).

Or. en

Emenda 184
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors essenzjali għas-suq intern għal 
komunikazzjoni mobbli, broadband bla 
wajers u bis-satellita fl-Unjoni. L-iżvilupp 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
tgħin fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa u b'mod partikolari 
fl-għan li jkun żgurat aċċess għall-
broadband b'veloċità ta’ mhux inqas minn 
30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u li l-Unjoni jkollha provdiment ta'
broadband bl-ogħla veloċità u kapaċità 
possibbli. Madankollu, reġjuni globali kbar 
oħrajn — l-Amerika ta' Fuq, l-Afrika u 
partijiet mill-Asja — qabżuha lill-Unjoni 
fejn jidħlu l-varar u l-penetrazzjoni ta'
teknoloġiji broadband bla wajers tal-aħħar 
ġenerazzjoni li hemm bżonn biex jintlaħqu 
dawk l-għanijiet strateġiċi. Il-proċess 
frammentat biex tingħata awtorizzazzjoni u 
biex tkun disponibbli banda ta' 800 MHz 
għal komunikazzjoni broadband bla wajers,
b'aktar minn nofs l-Istati Membri jitolbu 
deroga jew inkella ma jirnexxilhomx 
jagħmlu dan sal-iskadenza stabbilita fid-
Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju (RSPP), jixhed l-urġenza
ta' azzjoni anke fit-terminu tal-RSPP 
attwali. Il-miżuri tal-Unjoni biex 
tarmonizza l-kundizzjonijiet tad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju għal komunikazzjoni broadband 
bla wajers skont id-Deċiżjoni 676/2002/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ma 
kinux biżżejjed biex jindirizzaw din il-
problema.

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors essenzjali għas-suq intern għal 
komunikazzjoni mobbli, broadband bla 
wajers u bis-satellita fl-Unjoni. L-iżvilupp 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers
tgħin fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa u b�mod partikolari 
fl-għan li jkun żgurat aċċess għall-
broadband b�veloċità ta� mhux inqas 
minn 30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini 
kollha tal-Unjoni u li l-Unjoni jkollha 
provdiment ta� broadband bl-ogħla 
veloċità u kapaċità possibbli. Xi Stati 
Membri tal-Unjoni baqgħu lura meta 
mqabbla ma� reġjuni oħra fid-dinja, 
bħall-Amerika ta� Fuq u partijiet mill-
Asja, fejn jidħlu t-tixrid u l-penetrazzjoni 
ta� teknoloġiji broadband bla wajers li 
jżomm lura lill-Unjoni milli tilħaq dawk l-
għanijiet strateġiċi. Madankollu, reġjuni 
globali kbar oħrajn — l-Amerika ta� Fuq, 
l-Afrika u partijiet mill-Asja — qabżuha 
lill-Unjoni fejn jidħlu l-varar u l-
penetrazzjoni ta� teknoloġiji broadband 
bla wajers tal-aħħar ġenerazzjoni li hemm 
bżonn biex jintlaħqu dawk l-għanijiet 
strateġiċi. Il-proċess frammentat biex 
tingħata awtorizzazzjoni u biex tkun 
disponibbli banda ta� 800 MHz għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers,
b�aktar minn nofs l-Istati Membri jitolbu 
deroga jew inkella ma jirnexxilhomx 
jagħmlu dan sal-iskadenza stabbilita fid-
Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju (RSPP), jixhed l-urġenza
ta� azzjoni anke fit-terminu tal-RSPP 
attwali. Il-miżuri tal-Unjoni biex 
tarmonizza l-kundizzjonijiet tad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju għal komunikazzjoni broadband 
bla wajers skont id-Deċiżjoni 676/2002/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ma 
kinux biżżejjed biex jindirizzaw din il-
problema.
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__________________ __________________

Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju, ĠU L 81, 21.3.2012.

Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta� Marzu 2012 li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju, ĠU L 81, 21.3.2012.

Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 
24.4.2002, p. 1).

Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew
tas-7 ta� Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 
24.4.2002, p. 1).

Or. it

Emenda 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors essenzjali għas-suq intern għal 
komunikazzjoni mobbli, broadband bla 
wajers u bis-satellita fl-Unjoni. L-iżvilupp 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
tgħin fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa u b'mod partikolari 
fl-għan li jkun żgurat aċċess għall-
broadband b'veloċità ta’ mhux inqas minn 
30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u li l-Unjoni jkollha provdiment ta' 
broadband bl-ogħla veloċità u kapaċità 
possibbli. Madankollu, reġjuni globali kbar 
oħrajn — l-Amerika ta' Fuq, l-Afrika u 
partijiet mill-Asja — qabżuha lill-Unjoni 
fejn jidħlu l-varar u l-penetrazzjoni ta'
teknoloġiji broadband bla wajers tal-aħħar 
ġenerazzjoni li hemm bżonn biex jintlaħqu 
dawk l-għanijiet strateġiċi. Il-proċess 
frammentat biex tingħata awtorizzazzjoni u 
biex tkun disponibbli banda ta' 800 MHz 
għal komunikazzjoni broadband bla wajers, 

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors essenzjali għas-suq intern għal 
komunikazzjoni mobbli, broadband bla 
wajers u bis-satellita fl-Unjoni. L-iżvilupp 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
tgħin fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa u b’mod partikolari 
fl-għan li jkun żgurat aċċess għall-
broadband b’veloċità ta’ mhux inqas minn 
30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u li l-Unjoni jkollha provdiment ta' 
broadband bl-ogħla veloċità u kapaċità 
possibbli. Madankollu, parzjalment 
minħabba l-frammentazzjoni tal-proċess 
tal-Unjoni biex tagħmel disponibbli 
spettru adatt għall-aċċess għal bradband 
bla wajers b’veloċità għolja, reġjuni 
globali kbar oħrajn — l-Amerika ta’ Fuq, l-
Afrika u partijiet mill-Asja — qabżuha lill-
Unjoni fejn jidħlu l-varar u l-penetrazzjoni 
ta’ teknoloġiji broadband bla wajers tal-
aħħar ġenerazzjoni li hemm bżonn biex 
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b'aktar minn nofs l-Istati Membri jitolbu 
deroga jew inkella ma jirnexxilhomx 
jagħmlu dan sal-iskadenza stabbilita fid-
Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju (RSPP)23, jixhed l-
urġenza ta' azzjoni anke fit-terminu tal-
RSPP attwali. Il-miżuri tal-Unjoni biex 
tarmonizza l-kundizzjonijiet tad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju għal komunikazzjoni broadband 
bla wajers skont id-Deċiżjoni 676/2002/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24 ma 
kinux biżżejjed biex jindirizzaw din il-
problema.

jintlaħqu dawk l-għanijiet strateġiċi Il-
proċess frammentat biex tingħata 
awtorizzazzjoni u biex tkun disponibbli 
banda ta’ 800 MHz għal komunikazzjoni 
broadband bla wajers, b’aktar minn nofs l-
Istati Membri jitolbu deroga jew inkella ma 
jirnexxilhomx jagħmlu dan sal-iskadenza 
stabbilita fid-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tistabbilixxi programm pluriennali tal-
politika tal-ispettru tar-radju (RSPP)23, 
jixhed l-urġenza ta’ azzjoni anke fit-
terminu tal-RSPP attwali. Is-sitwazzjoni 
teżiġi li l-Istati Membri juru aktar rieda u 
jtejbu l-ħila tagħhom biex jimplimentaw 
regoli li dwarhom diġà ntlaħaq qbil, kif 
ukoll fl-eżerċizzju min-naħa tal-
Kummissjoni tas-setgħat tagħha. Il-miżuri 
tal-Unjoni biex tarmonizza l-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu 
effiċjenti tal-ispettru tar-radju għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers 
skont id-Deċiżjoni 676/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill24 ma 
kinux biżżejjed biex jindirizzaw din il-
problema.

__________________ __________________

Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju, ĠU L 81, 21.3.2012.

Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta’ Marzu 2012 li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju, ĠU L 81, 21.3.2012.

Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 
24.4.2002, p. 1).

Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 
24.4.2002, p. 1).

Or. en

Emenda 186
Teresa Riera Madurell
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Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors essenzjali għas-suq intern għal 
komunikazzjoni mobbli, broadband bla 
wajers u bis-satellita fl-Unjoni. L-iżvilupp 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
tgħin fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa u b'mod partikolari 
fl-għan li jkun żgurat aċċess għall-
broadband b'veloċità ta’ mhux inqas minn 
30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u li l-Unjoni jkollha provdiment ta' 
broadband bl-ogħla veloċità u kapaċità 
possibbli. Madankollu, reġjuni globali kbar 
oħrajn - l-Amerika ta' Fuq, l-Afrika u 
partijiet mill-Asja - qabżuha lill-Unjoni 
fejn jidħlu l-varar u l-penetrazzjoni ta' 
teknoloġiji broadband bla wajers tal-aħħar 
ġenerazzjoni li hemm bżonn biex jintlaħqu 
dawk l-għanijiet strateġiċi. Il-proċess 
frammentat biex tingħata awtorizzazzjoni u 
biex tkun disponibbli banda ta' 800 MHz 
għal komunikazzjoni broadband bla wajers, 
b'aktar minn nofs l-Istati Membri jitolbu 
deroga jew inkella ma jirnexxilhomx 
jagħmlu dan sal-iskadenza stabbilita fid-
Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill23 li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju (RSPP), jixhed l-urġenza 
ta' azzjoni anke fit-terminu tal-RSPP 
attwali. Il-miżuri tal-Unjoni biex 
tarmonizza l-kundizzjonijiet tad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju għal komunikazzjoni broadband 
bla wajers skont id-Deċiżjoni 676/2002/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24 ma 
kinux biżżejjed biex jindirizzaw din il-
problema.

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors essenzjali għas-suq intern għal 
komunikazzjoni mobbli, broadband bla 
wajers u bis-satellita fl-Unjoni. L-iżvilupp 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
tgħin fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa u b'mod partikolari 
fl-għan li jkun żgurat aċċess għall-
broadband b'veloċità ta’ mhux inqas minn 
30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u li l-Unjoni jkollha provdiment ta' 
broadband bl-ogħla veloċità u kapaċità 
possibbli. Madankollu, reġjuni globali kbar 
oħrajn — l-Amerika ta' Fuq, l-Afrika u 
partijiet mill-Asja — qabżuha lill-Unjoni 
fejn jidħlu l-varar u l-penetrazzjoni ta' 
teknoloġiji broadband bla wajers tal-aħħar 
ġenerazzjoni li hemm bżonn biex jintlaħqu 
dawk l-għanijiet strateġiċi. Il-proċess 
frammentat biex tingħata awtorizzazzjoni u 
biex tkun disponibbli banda ta' 800 MHz 
għal komunikazzjoni broadband bla wajers, 
b'aktar minn nofs l-Istati Membri jitolbu 
deroga li ngħatat lilhom mill-
Kummissjoni jew inkella ma 
jirnexxilhomx jagħmlu dan sal-iskadenza 
stabbilita fid-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tistabbilixxi programm pluriennali tal-
politika tal-ispettru tar-radju (RSPP), 
jixhed l-urġenza ta' azzjoni anke fit-
terminu tal-RSPP attwali. Il-miżuri tal-
Unjoni biex tarmonizza l-kundizzjonijiet 
tad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-
ispettru tar-radju għal komunikazzjoni 
broadband bla wajers skont id-Deċiżjoni 
676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill ma kinux biżżejjed biex 
jindirizzaw din il-problema.

__________________ __________________
23 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi 

23 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi 
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programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju, (ĠU L 81, 21.3.2012.).

programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju, (ĠU L 81, 21.3.2012.).

24 Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).

24 Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).

Or. es

Emenda 187
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors essenzjali għas-suq intern għal 
komunikazzjoni mobbli, broadband bla 
wajers u bis-satellita fl-Unjoni. L-iżvilupp 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
tgħin fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa u b'mod partikolari 
fl-għan li jkun żgurat aċċess għall-
broadband b'veloċità ta’ mhux inqas minn 
30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u li l-Unjoni jkollha provdiment ta' 
broadband bl-ogħla veloċità u kapaċità 
possibbli. Madankollu, reġjuni globali kbar 
oħrajn — l-Amerika ta' Fuq, l-Afrika u 
partijiet mill-Asja — qabżuha lill-Unjoni 
fejn jidħlu l-varar u l-penetrazzjoni ta' 
teknoloġiji broadband bla wajers tal-aħħar 
ġenerazzjoni li hemm bżonn biex jintlaħqu 
dawk l-għanijiet strateġiċi. Il-proċess 
frammentat biex tingħata awtorizzazzjoni u 
biex tkun disponibbli banda ta' 800 MHz 
għal komunikazzjoni broadband bla wajers, 
b'aktar minn nofs l-Istati Membri jitolbu 
deroga jew inkella ma jirnexxilhomx 
jagħmlu dan sal-iskadenza stabbilita fid-
Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament 

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors essenzjali għas-suq intern għal 
komunikazzjoni mobbli, broadband bla 
wajers u bis-satellita kif ukoll għax-xandir
fl-Unjoni. L-iżvilupp tal-komunikazzjoni 
broadband bla wajers tgħin fl-
implimentazzjoni tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa u b'mod partikolari fl-għan li 
jkun żgurat aċċess għall-broadband 
b'veloċità ta’ mhux inqas minn 30 Mbps 
sal-2020 għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni u 
li l-Unjoni jkollha provdiment ta' 
broadband bl-ogħla veloċità u kapaċità 
possibbli. Madankollu, reġjuni globali kbar 
oħrajn — l-Amerika ta' Fuq, l-Afrika u 
partijiet mill-Asja — qabżuha lill-Unjoni 
fejn jidħlu l-varar u l-penetrazzjoni ta' 
teknoloġiji broadband bla wajers tal-aħħar 
ġenerazzjoni li hemm bżonn biex jintlaħqu 
dawk l-għanijiet strateġiċi. Il-proċess 
frammentat biex tingħata awtorizzazzjoni u 
biex tkun disponibbli banda ta' 800 MHz 
għal komunikazzjoni broadband bla wajers, 
b'aktar minn nofs l-Istati Membri jitolbu 
deroga jew inkella ma jirnexxilhomx 
jagħmlu dan sal-iskadenza stabbilita fid-
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Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju23 (RSPP), jixhed l-
urġenza ta' azzjoni anke fit-terminu tal-
RSPP attwali. Il-miżuri tal-Unjoni biex 
tarmonizza l-kundizzjonijiet tad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju għal komunikazzjoni broadband 
bla wajers skont id-Deċiżjoni 676/2002/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24 ma 
kinux biżżejjed biex jindirizzaw din il-
problema.

Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju23 (RSPP)2, jixhed l-
urġenza ta' azzjoni anke fit-terminu tal-
RSPP attwali. Il-miżuri tal-Unjoni biex 
tarmonizza l-kundizzjonijiet tad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju għal komunikazzjoni broadband 
bla wajers skont id-Deċiżjoni 676/2002/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24 ma 
kinux biżżejjed biex jindirizzaw din il-
problema.

__________________ __________________
23 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju (ĠU L 81, 21.3.2012, 
p. 7).

23 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju (ĠU L 81, 21.3.2012, 
p. 7).

24 Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).

24 Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).

Or. de

Emenda 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-bejgħ u l-kiri tal-ispettru għall-
komunikazzjoni braodband bla wajers 
għandhom jiġu ffaċilitati aktar sabiex 
tinħoloq allokazzjoni aktar flessibbli u 
effiċjenti tar-riżorsi tal-ispettru.

Or. en
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Emenda 189
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-applikazzjoni ta' bosta politiki
nazzjonali toħloq inkonsistenzi u 
frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-
varar ta' servizzi madwar l-Unjoni u t-
tlestija tas-suq intern għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers. 
B'mod partikolari din tista' toħloq 
kundizzjonijiet mhux indaqs għall-aċċess 
għal servizzi bħal dawn, ixxekkel il-
kompetizzjoni bejn impenji fi Stati 
Membri differenti u toħnoq investimenti 
f'netwerks u teknoloġiji aktar avvanzati u 
l-ħruġ ta' servizzi innovattivi, u b'hekk 
iċaħħad liċ-ċittadini u lin-negozji milli 
jkollhom servizzi integrati ta' kwalità 
għolja aċessibbli kullimkien u ċċaħħad 
lill-operaturi tal-broadband bla wajers 
milli jżidu aktar l-effiċjenza permezz ta' 
operazzjonijiet aktar integrati fuq skala 
kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-
Unjoni dwar ċerti aspetti tal-assenjament 
tal-ispettru tar-radju għandhom 
jakkumpanjaw l-iżvilupp ta' kopertura 
integrata wiesgħa ta' servizzi avvanzati 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, l-
Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li 
jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru 
tar-radju tagħhom għal finijiet ta' ordni 
pubblika, sigurtà pubblika u difiża.

(18) L-ispettru tar-radju jservi biex jaqdi 
interessi pubbliċi differenti ħafna fl-Istati 
Membri. F’dan ir-rigward, jeżistu bosta
karatteristiċi nazzjonali u reġjonali li 
jeħtieġ li jiġu kkunsidrati. L-Istati Membri
għaldaqstant għandhom iżommu d-dritt
ukoll li jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-
ispettru tar-radju, neċessarji sabiex 
jitwettqu kompiti kulturali u soċjali 
partikolari. Apparti x-xandir terrestri u l-
qasam tal-industrija kulturali u kreattiva, 
ma' dawn jgħoddu wkoll l-ordni pubblika 
u s-sigurtà kif ukoll id-difiża. Fil-każ ta'
kunflitti bejn l-Istati Membri dwar l-użu 
tal-ispettru tar-radju, il-Kummissjoni 
għandha rwol koordinattiv, 
kumplimentari u ta' appoġġ għall-Istati 
Membri tal-UE.

Or. de

Emenda 190
Sabine Verheyen, Doris Pack



AM\1012835MT.doc 35/214 PE524.835v01-00

MT

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-applikazzjoni ta' bosta politiki
nazzjonali toħloq inkonsistenzi u 
frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-
varar ta' servizzi madwar l-Unjoni u t-
tlestija tas-suq intern għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers. 
B'mod partikolari din tista' toħloq 
kundizzjonijiet mhux indaqs għall-aċċess 
għal servizzi bħal dawn, ixxekkel il-
kompetizzjoni bejn impenji fi Stati 
Membri differenti u toħnoq investimenti 
f'netwerks u teknoloġiji aktar avvanzati u 
l-ħruġ ta' servizzi innovattivi, u b'hekk 
iċaħħad liċ-ċittadini u lin-negozji milli 
jkollhom servizzi integrati ta' kwalità 
għolja aċessibbli kullimkien u ċċaħħad 
lill-operaturi tal-broadband bla wajers 
milli jżidu aktar l-effiċjenza permezz ta' 
operazzjonijiet aktar integrati fuq skala 
kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-
Unjoni dwar ċerti aspetti tal-assenjament 
tal-ispettru tar-radju għandhom 
jakkumpanjaw l-iżvilupp ta' kopertura 
integrata wiesgħa ta' servizzi avvanzati 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, l-
Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li 
jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru 
tar-radju tagħhom għal finijiet ta' ordni 
pubblika, sigurtà pubblika u difiża.

(18) Il-Pakkett tat-Telecom tal-UE hekk 
kif ġie rivedut fl-2009 jistabbilixxi l-
prinċipji għall-ġestjoni tal-ispettru. 
Jirrikonoxxi l-kompetenzi tal-Istati 
Membri rigward politiki kulturali u 
awdjoviżivi u b’mod ġenerali jħallilhom l-
ambitu meħtieġ għal azzjoni. 
Għaldaqstant, l-azzjoni fil-livell tal-Unjoni 
dwar ċerti aspetti tal-assenjament tal-
ispettru tar-radju għandha tkompli 
tapprova approċċ dinamiku għall-ġestjoni 
tal-ispettru, li jirrikonoxxi l-kompetenza 
f’dan il-qasam tal-Istati Membri u 
jirrispetta l-politiki kulturali, awdjoviżivi u 
tal-midja ta’ kull Stat Membru. Hija 
meħtieġa flessibbiltà suffiċjenti biex 
takkomoda rekwiżiti nazzjonali speċifiċi u
l-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt 
li jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-
ispettru tar-radju tagħhom għal finijiet ta’
ordni pubblika, sigurtà pubblika u difiża.
F’każijiet ta’ tilwim bejn l-Istati Membri 
dwar l-użu tal-ispettru, il-Kummissjoni 
tista’ tikkoordina u tappoġġja r-
riżoluzzjoni tat-tilwim.

Or. en

Emenda 191
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-applikazzjoni ta' bosta politiki (18) L-applikazzjoni ta’ bosta politiki 
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nazzjonali toħloq inkonsistenzi u 
frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-
varar ta' servizzi madwar l-Unjoni u t-
tlestija tas-suq intern għal komunikazzjoni 
broadband bla wajers. B'mod partikolari 
din tista' toħloq kundizzjonijiet mhux 
indaqs għall-aċċess għal servizzi bħal 
dawn, ixxekkel il-kompetizzjoni bejn 
impenji fi Stati Membri differenti u toħnoq 
investimenti f'netwerks u teknoloġiji aktar 
avvanzati u l-ħruġ ta' servizzi innovattivi, u 
b'hekk iċaħħad liċ-ċittadini u lin-negozji 
milli jkollhom servizzi integrati ta' kwalità 
għolja aċessibbli kullimkien u ċċaħħad lill-
operaturi tal-broadband bla wajers milli 
jżidu aktar l-effiċjenza permezz ta'
operazzjonijiet aktar integrati fuq skala 
kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-
Unjoni dwar ċerti aspetti tal-assenjament 
tal-ispettru tar-radju għandhom 
jakkumpanjaw l-iżvilupp ta' kopertura 
integrata wiesgħa ta' servizzi avvanzati tal-
komunikazzjoni broadband bla wajers 
madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, l-
Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li 
jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru 
tar-radju tagħhom għal finijiet ta' ordni 
pubblika, sigurtà pubblika u difiża.

nazzjonali toħloq inkonsistenzi u 
frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-
varar ta’ servizzi madwar l-Unjoni u t-
tlestija tas-suq intern għal komunikazzjoni 
broadband bla wajers. B’mod partikolari 
din tista’ toħloq kundizzjonijiet mhux 
indaqs għall-aċċess għal servizzi bħal 
dawn, ixxekkel il-kompetizzjoni bejn 
impenji fi Stati Membri differenti u toħnoq 
investimenti f’netwerks u teknoloġiji aktar 
avvanzati u l-ħruġ ta’ servizzi innovattivi, 
u b’hekk iċċaħħad  liċ-ċittadini u lin-
negozji milli jkollhom servizzi integrati ta’
kwalità għolja aċessibbli kullimkien u 
ċċaħħad lill-operaturi tal-broadband bla 
wajers milli jżidu aktar l-effiċjenza 
permezz ta’ operazzjonijiet aktar integrati 
fuq skala kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell 
tal-Unjoni dwar ċerti aspetti tal-
assenjament tal-ispettru tar-radju għandha 
takkumpanja l-iżvilupp ta’ kopertura 
integrata wiesgħa ta’ servizzi avvanzati tal-
komunikazzjoni broadband bla wajers 
madwar l-Unjoni kollha. Waqt li l-Istati 
Membri jistgħu jżommu d-dritt li jadottaw 
miżuri biex jorganizzaw l-ispettru tar-radju 
tagħhom għal finijiet ta’ ordni pubblika, 
sigurtà pubblika u difiża, kwalunkwe 
spettru ġdid magħmul disponibbli wara l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandu jintuża b’mod esklużiv għall-
armonizzazzjoni interna tas-suq.

Or. en

Emenda 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-applikazzjoni ta' bosta politiki 
nazzjonali toħloq inkonsistenzi u 
frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-
varar ta' servizzi madwar l-Unjoni u t-

(18) L-applikazzjoni ta’ bosta politiki 
nazzjonali toħloq inkonsistenzi u 
frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-
varar ta’ servizzi madwar l-Unjoni u t-
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tlestija tas-suq intern għal komunikazzjoni 
broadband bla wajers. B'mod partikolari 
din tista' toħloq kundizzjonijiet mhux 
indaqs għall-aċċess għal servizzi bħal 
dawn, ixxekkel il-kompetizzjoni bejn 
impenji fi Stati Membri differenti u toħnoq 
investimenti f'netwerks u teknoloġiji aktar 
avvanzati u l-ħruġ ta' servizzi innovattivi, u 
b'hekk iċaħħad liċ-ċittadini u lin-negozji 
milli jkollhom servizzi integrati ta' kwalità 
għolja aċessibbli kullimkien u ċċaħħad lill-
operaturi tal-broadband bla wajers milli 
jżidu aktar l-effiċjenza permezz ta'
operazzjonijiet aktar integrati fuq skala 
kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-
Unjoni dwar ċerti aspetti tal-assenjament 
tal-ispettru tar-radju għandhom 
jakkumpanjaw l-iżvilupp ta' kopertura 
integrata wiesgħa ta' servizzi avvanzati tal-
komunikazzjoni broadband bla wajers 
madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, l-
Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li 
jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru 
tar-radju tagħhom għal finijiet ta' ordni 
pubblika, sigurtà pubblika u difiża.

tlestija tas-suq intern għal komunikazzjoni 
broadband bla wajers. B’mod partikolari 
din tista’ toħloq kundizzjonijiet mhux 
indaqs għall-aċċess għal servizzi bħal 
dawn, ixxekkel il-kompetizzjoni bejn 
impenji fi Stati Membri differenti u toħnoq 
investimenti f’netwerks u teknoloġiji aktar 
avvanzati u l-ħruġ ta’ servizzi innovattivi, 
u b’hekk iċċaħħad  liċ-ċittadini u lin-
negozji milli jkollhom servizzi integrati ta’
kwalità għolja aċessibbli kullimkien u 
ċċaħħad lill-operaturi tal-broadband bla 
wajers milli jżidu aktar l-effiċjenza 
permezz ta’ operazzjonijiet aktar integrati 
fuq skala kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell 
tal-Unjoni dwar ċerti aspetti tal-
assenjament tal-ispettru tar-radju għandha 
takkumpanja l-iżvilupp ta’ kopertura 
integrata wiesgħa ta’ servizzi avvanzati tal-
komunikazzjoni broadband bla wajers 
madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, l-
Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li 
jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru 
tar-radju tagħhom għal finijiet ta’ ordni 
pubblika, sigurtà pubblika u difiża, jew li 
jsegwu objettivi ta’ interess ġenerali bħad-
diversità kulturali u l-pluraliżmu fil-
qasam tal-midja.

Or. en

Emenda 193
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-applikazzjoni ta' bosta politiki 
nazzjonali toħloq inkonsistenzi u 
frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-
varar ta' servizzi madwar l-Unjoni u t-
tlestija tas-suq intern għal komunikazzjoni 
broadband bla wajers. B'mod partikolari 
din tista' toħloq kundizzjonijiet mhux 
indaqs għall-aċċess għal servizzi bħal 

(18) L-applikazzjoni ta' bosta politiki 
nazzjonali toħloq inkonsistenzi u 
frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-
varar ta' servizzi madwar l-Unjoni u t-
tlestija tas-suq intern għal komunikazzjoni 
broadband bla wajers. B'mod partikolari 
din tista' toħloq kundizzjonijiet mhux 
indaqs għall-aċċess għal servizzi bħal 
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dawn, ixxekkel il-kompetizzjoni bejn 
impenji fi Stati Membri differenti u toħnoq 
investimenti f'netwerks u teknoloġiji aktar 
avvanzati u l-ħruġ ta' servizzi innovattivi, u 
b'hekk iċaħħad liċ-ċittadini u lin-negozji 
milli jkollhom servizzi integrati ta' kwalità 
għolja aċessibbli kullimkien u ċċaħħad lill-
operaturi tal-broadband bla wajers milli 
jżidu aktar l-effiċjenza permezz ta' 
operazzjonijiet aktar integrati fuq skala 
kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-
Unjoni dwar ċerti aspetti tal-assenjament 
tal-ispettru tar-radju għandhom 
jakkumpanjaw l-iżvilupp ta' kopertura 
integrata wiesgħa ta' servizzi avvanzati tal-
komunikazzjoni broadband bla wajers 
madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, l-
Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li 
jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru 
tar-radju tagħhom għal finijiet ta' ordni 
pubblika, sigurtà pubblika u difiża.

dawn, ixxekkel il-kompetizzjoni bejn 
impenji fi Stati Membri differenti u toħnoq 
investimenti f'netwerks u teknoloġiji aktar 
avvanzati u l-ħruġ ta' servizzi innovattivi, u 
b'hekk iċċaħħad liċ-ċittadini u lin-negozji 
milli jkollhom servizzi integrati ta' kwalità 
għolja aċessibbli kullimkien u ċċaħħad lill-
operaturi tal-broadband bla wajers milli 
jżidu aktar l-effiċjenza permezz ta' 
operazzjonijiet aktar integrati fuq skala 
kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-
Unjoni dwar ċerti aspetti tal-assenjament 
tal-ispettru tar-radju għandha 
takkumpanja l-iżvilupp ta' kopertura 
integrata wiesgħa ta' servizzi avvanzati tal-
komunikazzjoni broadband bla wajers 
madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, l-
Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li 
jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru 
tar-radju tagħhom għal finijiet ta' ordni 
pubblika, sigurtà pubblika, għall-garanzija
u l-promozzjoni tad-diversità lingwistika u 
kulturali kif ukoll għall-pluraliżmu 
medjali u difiża.

Or. de

Emenda 194
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-applikazzjoni ta' bosta politiki 
nazzjonali toħloq inkonsistenzi u 
frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-
varar ta' servizzi madwar l-Unjoni u t-
tlestija tas-suq intern għal komunikazzjoni 
broadband bla wajers. B'mod partikolari 
din tista' toħloq kundizzjonijiet mhux 
indaqs għall-aċċess għal servizzi bħal 
dawn, ixxekkel il-kompetizzjoni bejn 
impenji fi Stati Membri differenti u toħnoq 
investimenti f'netwerks u teknoloġiji aktar 
avvanzati u l-ħruġ ta' servizzi innovattivi, u 

(18) L-applikazzjoni ta’ bosta politiki 
nazzjonali toħloq inkonsistenzi u 
frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-
varar ta' servizzi madwar l-Unjoni u t-
tlestija tas-suq intern għal komunikazzjoni 
broadband bla wajers. B’mod partikolari 
din tista’ toħloq kundizzjonijiet mhux 
indaqs għall-aċċess għal servizzi bħal 
dawn, ixxekkel il-kompetizzjoni bejn 
impenji fi Stati Membri differenti u toħnoq 
investimenti f’netwerks u teknoloġiji aktar 
avvanzati u l-ħruġ ta’ servizzi innovattivi, 
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b'hekk iċaħħad liċ-ċittadini u lin-negozji 
milli jkollhom servizzi integrati ta' kwalità 
għolja aċessibbli kullimkien u ċċaħħad lill-
operaturi tal-broadband bla wajers milli 
jżidu aktar l-effiċjenza permezz ta'
operazzjonijiet aktar integrati fuq skala 
kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-
Unjoni dwar ċerti aspetti tal-assenjament 
tal-ispettru tar-radju għandhom 
jakkumpanjaw l-iżvilupp ta' kopertura 
integrata wiesgħa ta' servizzi avvanzati tal-
komunikazzjoni broadband bla wajers 
madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, l-
Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li 
jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru 
tar-radju tagħhom għal finijiet ta' ordni 
pubblika, sigurtà pubblika u difiża.

u b’hekk iċċaħħad  liċ-ċittadini u lin-
negozji milli jkollhom servizzi integrati ta’
kwalità għolja aċessibbli kullimkien u 
ċċaħħad lill-operaturi tal-broadband bla 
wajers milli jżidu aktar l-effiċjenza 
permezz ta’ operazzjonijiet aktar integrati 
fuq skala kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell 
tal-Unjoni dwar ċerti aspetti tal-
assenjament tal-ispettru tar-radju għandha 
takkumpanja l-iżvilupp ta’ kopertura 
integrata wiesgħa ta’ servizzi avvanzati tal-
komunikazzjoni broadband bla wajers 
madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, l-
Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li 
jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru 
tar-radju tagħhom għal finijiet ta’ ordni 
pubblika, sigurtà pubblika u difiża u biex 
ikomplu jintlaħqu l-għanijiet ta’ interess 
ġenerali, b'mod partikolari fil-kuntest tal-
politika awdjoviżiva u tal-midja.

Or. fr

Emenda 195
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-provdituri tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika, inklużi 
operaturi tat-telefonija mobbli jew 
konsorzji ta' dawn l-operaturi, għandhom 
ikunu jistgħu jorganizzaw flimkien il-
koperatura effiċjenti u affordabbli ta' parti 
wiesgħa mit-territorju tal-Unjoni għall-
benefiċċju fit-tul tal-utenti finali, u 
għalhekk jużaw l-ispettru tar-radju f'bosta
Stati Membri b'kundizzjonijiet, proċeduri, 
spejjeż, skedar, tul taż-żmien simili
f'baned armonizzati, u b'pakketti
komplementari tal-ispettru tar-radju, bħal 
taħlita ta' frekwenzi aktar baxxi u ogħla 
għal kopertura f'żoni b'popolazzjoni densa 
u inqas densa. Inizjattivi għal aktar 

(19) Il-provdituri tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika, inklużi 
operaturi tat-telefonija mobbli jew 
konsorzji ta� dawn l-operaturi, għandhom 
ikunu jistgħu jorganizzaw flimkien il-
koperatura effiċjenti, teknoloġikament 
moderna, avvanzata u affordabbli ta' parti 
wiesgħa mit-territorju tal-Unjoni għall-
benefiċċju fit-tul tal-utenti finali, u 
għalhekk jużaw l-ispettru tar-radju f�bosta
Stati Membri b�kundizzjonijiet, proċeduri, 
spejjeż, skedar, tul taż-żmien simili
f�baned armonizzati, u b�pakketti
komplementari tal-ispettru tar-radju, bħal 
taħlita ta� frekwenzi aktar baxxi u ogħla 
għal kopertura f�żoni b�popolazzjoni
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kordinazzjoni u konsistenza jtejbu wkoll il-
prevedibbiltà tal-ambjent tal-investiment 
tan-netwerk. Din il-prevedibbiltà 
tiffavorixxiha sew politika ċara favur id-
drittijiet għal żmien fit-tul tal-użu relatat 
mal-ispettru tar-radju, mingħajr 
preġudizzju għan-natura indefinita ta'
drittijiet bħal dawn f'xi Stati Membri, u 
marbuta min-naħa tagħha ma'
kundizzjonijiet ċari għat-trasferiment, il-
kera jew il-kondiviżjoni ta' parti jew l-
ispettru tar-radju kollu soġġett għal dritt 
individwali tal-użu bħal dan.

densa u inqas densa. Inizjattivi għal aktar 
kordinazzjoni u konsistenza jtejbu wkoll il-
prevedibbiltà tal-ambjent tal-investiment 
tan-netwerk. Din il-prevedibbiltà 
tiffavorixxiha sew politika ċara favur id-
drittijiet għal żmien fit-tul tal-użu relatat 
mal-ispettru tar-radju, mingħajr 
preġudizzju għan-natura indefinita ta�
drittijiet bħal dawn f�xi Stati Membri, u 
marbuta min-naħa tagħha ma�
kundizzjonijiet ċari għat-trasferiment, il-
kera jew il-kondiviżjoni ta� parti jew l-
ispettru tar-radju kollu soġġett għal dritt 
individwali tal-użu bħal dan.

Or. it

Emenda 196
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għallinqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers, kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-
RSPP u fl-Opinjoni tal-RSPG dwar 
"Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband" (L-isfidi 
strateġiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom 
l-Ewropa biex tindirizza d-domanda 
dejjem tikber tal-ispettru tar-radju għall-

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju għal baned li ġew 
armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers skont id-Direttiva 2002/21/KE.
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broadband bla wajers) adottata fit-
13 ta' Ġunju 2013, bħall-baned, fil-futur 
qarib, ta' 700 MHz, 1.5 GHz u 3.8-
4.2 GHz.

Or. de

Emenda 197
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għallinqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers, kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-
RSPP u fl-Opinjoni tal-RSPG dwar 
"Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband" (L-isfidi 
strateġiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom 
l-Ewropa biex tindirizza d-domanda 
dejjem tikber tal-ispettru tar-radju għall-
broadband bla wajers) adottata fit-
13 ta' Ġunju 2013, bħall-baned, fil-futur 
qarib, ta' 700 MHz, 1.5 GHz u 3.8-
4.2 GHz.

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għall-inqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers skont id-Direttiva 2002/21/KE.

Or. de
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Emenda 198
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għallinqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla
wajers, kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-
RSPP u fl-Opinjoni tal-RSPG dwar 
"Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband" (L-isfidi 
strateġiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom 
l-Ewropa biex tindirizza d-domanda 
dejjem tikber tal-ispettru tar-radju għall-
broadband bla wajers) adottata fit-
13 ta' Ġunju 2013, bħall-baned, fil-futur 
qarib, ta' 700 MHz, 1.5 GHz u 3.8-
4.2 GHz.

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju għal baned li ġew 
armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers skont id-Direttiva 2002/21/KE.

Or. de

Emenda 199
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
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ispettru tar-radju, għallinqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers, kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-
RSPP u fl-Opinjoni tal-RSPG dwar 
"Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband" (L-isfidi 
strateġiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom 
l-Ewropa biex tindirizza d-domanda 
dejjem tikber tal-ispettru tar-radju għall-
broadband bla wajers) adottata fit-
13 ta' Ġunju 2013, bħall-baned, fil-futur 
qarib, ta' 700 MHz, 1.5 GHz u 3.8-
4.2 GHz.

ispettru tar-radju, għal baned li ġew 
armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din tista’ titwessa’ wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers, f'konformità mal-Artikoli 8a u 9 
tad-Direttiva 2002/21/KE.

Or. fr

Emenda 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għallinqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għall-inqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta’ 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa’ wkoll għal 
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baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers, kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-
RSPP u fl-Opinjoni tal-RSPG dwar 
"Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband" (L-isfidi 
strateġiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom 
l-Ewropa biex tindirizza d-domanda 
dejjem tikber tal-ispettru tar-radju għall-
broadband bla wajers) adottata fit-
13 ta' Ġunju 2013, bħall-baned, fil-futur 
qarib, ta' 700 MHz, 1.5 GHz u 3.8-
4.2 GHz.

baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers, kif previst fid-Direttiva 
2002/21/KE.

Or. en

Emenda 201
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għallinqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers, kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-
RSPP u fl-Opinjoni tal-RSPG dwar 
"Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband" (L-isfidi 
strateġiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom 
l-Ewropa biex tindirizza d-domanda 
dejjem tikber tal-ispettru tar-radju għall-

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għall-inqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta’ 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa’ wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers, kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-
RSPP u fl-Opinjoni tal-RSPG dwar 
“Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband” (L-isfidi 
strateġiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom 
l-Ewropa biex tindirizza d-domanda 
dejjem tikber tal-ispettru tar-radju għall-
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broadband bla wajers) adottata fit-
13 ta' Ġunju 2013, bħall-baned, fil-futur 
qarib, ta' 700 MHz, 1.5 GHz u 3.8-
4.2 GHz.

broadband bla wajers) adottata fit-
13 ta’ Ġunju 2013, bħall-baned, fil-futur 
qarib, ta’ 700 MHz u 1.5 GHz.

Or. en

Emenda 202
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għallinqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers, kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-
RSPP u fl-Opinjoni tal-RSPG dwar 
"Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband" (L-isfidi 
strateġiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom 
l-Ewropa biex tindirizza d-domanda 
dejjem tikber tal-ispettru tar-radju għall-
broadband bla wajers) adottata fit-
13 ta' Ġunju 2013, bħall-baned, fil-futur 
qarib, ta' 700 MHz, 1.5 GHz u 3.8-
4.2 GHz.

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għall-inqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta’ 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa’ wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers, kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-
RSPP u fl-Opinjoni tal-RSPG dwar 
“Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband” (L-isfidi 
strateġiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom 
l-Ewropa biex tindirizza d-domanda 
dejjem tikber tal-ispettru tar-radju għall-
broadband bla wajers) adottata fit-
13 ta’ Ġunju 2013, bħall-baned, fil-futur 
qarib, ta’ 700 MHz u 1.5 GHz.

Or. en
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Emenda 203
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għallinqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers, kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-
RSPP u fl-Opinjoni tal-RSPG dwar 
"Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband" (L-isfidi 
strateġiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom 
l-Ewropa biex tindirizza d-domanda 
dejjem tikber tal-ispettru tar-radju għall-
broadband bla wajers) adottata fit-
13 ta' Ġunju 2013, bħall-baned, fil-futur 
qarib, ta' 700 MHz, 1.5 GHz u 3.8-
4.2 GHz.

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għall-inqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta’ 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa’ wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla 
wajers, kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-
RSPP u fl-Opinjoni tal-RSPG dwar 
"Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband" (L-isfidi 
strateġiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom 
l-Ewropa biex tindirizza d-domanda 
dejjem tikber tal-ispettru tar-radju għall-
broadband bla wajers) adottata fit-
13 ta’ Ġunju 2013, bħall-baned, fil-futur 
qarib, ta’ 700 MHz u 1.5 GHz.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-programm tal-politika tal-ispettru tar-radju (RSPP), joħloq pjan direzzjonali dettaljat u 
b’mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jippermettu l-użu ta’ dawn il-baned tal-ispettru: 
il-baned armonizzati 900/1800 MHz, minn 2.5 sa 2.69 GHz, 3.4-3.8 GHz sal-aħħar tal-2012. 
Peress li d-diskussjoni dwar l-użu attwali tal-baned għadha għaddejja, l-espansjoni għal iktar 
minn 3.8 Ghz mhix ġustifikata biżżejjed.

Emenda 204
Patrizia Toia
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Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21a) Il-koerenza u l-kondiviżjoni ċara 
bejn l-Istati Membri dwar il-livelli ta� 
protezzjoni tagħhom , privatezza u sigurtà 
tad-dejta tal-klijenti, sabiex ikunu 
garantiti livelli għolja ta� privatezza 
komuni, protezzjoni u sigurtà ta� dejta 
sensittiva u privata tal-utenti finali.

Or. it

Emenda 205
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fir-rigward ta' kundizzjonijiet 
sostantivi ewlenin oħrajn li jistgħu 
jingħaqdu mad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju għall-broadband bla 
wajers, l-applikazzjoni konverġenti minn 
Stati Membri individwali tal-prinċipji u l-
kriterji regolatorji stabbiliti f'dan ir-
Regolament se tingħata preferenza 
b'mekkaniżmu tal-kordinazzjoni li 
permezz tiegħu l-Kummissjoni u l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra jkollhom l-opportunità jikkummentaw 
qabel Stat Membru partikolari jagħti 
drittijiet tal-użu u li permezz tiegħu l-
Kummissjoni jkollha l-opportunità li wara 
li tqis il-fehmiet tal-Istati Membri, tevita l-
implimentazzjoni ta' xi proposta li jidher 
li ma tkunx konformi mal-liġi tal-Unjoni.

(24) L-applikazzjoni konverġenti minn 
Stati Membri individwali tal-prinċipji u l-
kriterji regolatorji stabbiliti fil-qafas 
regolatorju tal-Unjoni se tingħata 
preferenza b’mekkaniżmu tal-
koordinazzjoni li permezz tiegħu l-
Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri l-oħra jkollhom l-
opportunità jikkummentaw qabel Stat 
Membru partikolari jagħti drittijiet tal-użu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tista’ tipparteċipa fl-iżgurar ta’ livell ogħla ta’ konsistenza bejn il-proċeduri 
nazzjonali differenti tal-assenjament tal-ispettru tar-radju billi tikkummenta dwar abbozzi ta’ 
miżuri proposti mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Jekk il-Kummissjoni tiġi pprovduta 
bis-setgħa ta’ veto f’dan ir-rigward ikun ta’ influwenza kbira wisq u jirrappreżenta 
trasferiment ta’ setgħat mill-Istati Membri lill-Kummissjoni li la huwa ġustifikat u lanqas 
proporzjonali u jaffettwa l-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 206
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fir-rigward ta' kundizzjonijiet 
sostantivi ewlenin oħrajn li jistgħu 
jingħaqdu mad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 
tar-radju għall-broadband bla wajers, l-
applikazzjoni konverġenti minn Stati 
Membri individwali tal-prinċipji u l-kriterji 
regolatorji stabbiliti f'dan ir-Regolament se 
tingħata preferenza b'mekkaniżmu tal-
kordinazzjoni li permezz tiegħu l-
Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri l-oħra jkollhom l-
opportunità jikkummentaw qabel Stat 
Membru partikolari jagħti drittijiet tal-użu
u li permezz tiegħu l-Kummissjoni jkollha 
l-opportunità li wara li tqis il-fehmiet tal-
Istati Membri, tevita l-implimentazzjoni 
ta' xi proposta li jidher li ma tkunx 
konformi mal-liġi tal-Unjoni.

(24) ) Fir-rigward ta' kundizzjonijiet 
sostantivi ewlenin oħrajn li jistgħu 
jingħaqdu mad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 
tar-radju għall-broadband bla wajers, l-
applikazzjoni konverġenti minn Stati 
Membri individwali tal-prinċipji u l-kriterji 
regolatorji stabbiliti f'dan ir-Regolament se 
tingħata preferenza b'mekkaniżmu tal-
koordinazzjoni li permezz tiegħu l-
Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri l-oħra jkollhom l-
opportunità jikkummentaw qabel Stat 
Membru partikolari jagħti drittijiet tal-użu.

Or. de

Emenda 207
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fir-rigward ta' kundizzjonijiet 
sostantivi ewlenin oħrajn li jistgħu 
jingħaqdu mad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju għall-broadband bla 
wajers, l-applikazzjoni konverġenti minn 
Stati Membri individwali tal-prinċipji u l-
kriterji regolatorji stabbiliti f'dan ir-
Regolament se tingħata preferenza
b'mekkaniżmu tal-kordinazzjoni li 
permezz tiegħu l-Kummissjoni u l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra jkollhom l-opportunità jikkummentaw 
qabel Stat Membru partikolari jagħti 
drittijiet tal-użu u li permezz tiegħu l-
Kummissjoni jkollha l-opportunità li wara 
li tqis il-fehmiet tal-Istati Membri, tevita l-
implimentazzjoni ta' xi proposta li jidher li 
ma tkunx konformi mal-liġi tal-Unjoni.

(24) L-applikazzjoni konverġenti, minn 
Stati Membri individwali, tal-kriterji u l-
prinċipji regolatorji rigward is-suq uniku 
Ewropew tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, se tingħata preferenza
b�mekkaniżmu tal-koordinazzjoni li 
permezz tiegħu l-Kummissjoni u l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra jkollhom l-opportunità jikkummentaw 
qabel Stat Membru partikolari jagħti 
drittijiet tal-użu u li permezz tiegħu l-
Kummissjoni jkollha l-opportunità li wara 
li tqis il-fehmiet tal-Istati Membri, tevita l-
implimentazzjoni ta� xi proposta li jidher 
li ma tkunx konformi mal-liġi tal-Unjoni.

Or. it

Emenda 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Il-valur ekonomiku ta’ drittijiet tal-
użu konsistenti tal-ispettru f’bosta 
territorji mogħtija lill-istess operatur jkun 
ogħla mill-kombinazzjoni frammentata ta’ 
liċenzji individwali minħabba l-
possibbiltajiet għall-ekonomiji ta’ skala, 
għan-netwerks integrati u għall-evitar ta’ 
kwistjonijiet ta’ interferenza bejn il-
fruntieri. Il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni 
ta’ spettru multiterritorjali mwettqa b’mod 
konġunt bejn Stati Membri jistgħu 
jippermettu li l-operaturi tan-netwerks 
mobbli jingħataw drittijiet ta’ użu tal-
ispettru f’bosta Stati Membri li jkunu 
konsistenti jew identiċi, pereżempju 
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rigward id-dewmien tagħhom, il-blokki 
tal-ispettru assenjati, u l-kundizzjonijiet 
tal-liċenzja marbuta magħhom.

Or. en

Emenda 209
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 24b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24b) L-irkanti pan-Ewropej tal-liċenzji 
taħt is-sorveljanza tal-BEREC jistgħu 
jistimulaw l-iżvilupp ta’ suq uniku tat-
telekomunikazzjoni tal-UE, mingħajr 
roaming.

Or. en

Emenda 210
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Iż-żieda kbira fid-domanda tal-ispettru 
tar-radju għall-broadband bla wajers, turi li 
għandhom jiġu promossi soluzzjonijiet 
għal aċċess alternattiv għall-broadband bla 
wajers li jkun effiċjenti fl-użu tal-ispettru.
Dawn jinkludu l-użu ta' sistemi tal-aċċess 
bla wajers b'qawwa baxxa li jkollhom 
firxiet fuq żoni żgħar, bħall-hekk imsejħa
"hotspots" tan-netwerks taż-żona lokali 
bir-radju (RLAN, magħrufa wkoll bħala
"WiFi"), kif ukoll punti ta' aċċessċellulari
żgħar ta' qawwa baxxa (li jissejħu wkoll 
femtoċelloli, pikoċelloli jew metroċelloli).

(25) Iż-żieda kbira fid-domanda tal-ispettru 
tar-radju għall-broadband bla wajers, turi li 
għandhom jiġu mħeġġa u m’għandhomx 
jiġu pprevenuti soluzzjonijiet għal aċċess 
alternattiv għall-broadband bla wajers li 
jkun effiċjenti fl-użu tal-ispettru.
Attwalment dan jinkludi l-użu ta’ sistemi 
tal-aċċess bla wajers b’qawwa baxxa li 
jkollhom firxiet fuq żoni żgħar, bħall-hekk 
imsejħa “hotspots” tan-netwerks taż-żona 
lokali bir-radju (RLAN, magħrufa wkoll 
bħala “WiFi”), kif ukoll punti ta’ aċċess 
ċellulari żgħar ta’ qawwa baxxa (li jissejħu 
wkoll femtoċelloli, pikoċelloli jew 
metroċelloli). L-aċċess dinamiku għall-
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ispettru, inkluż abbażi ta’ eżenzjoni mil-
liċenzja u teknoloġiji u użijiet innovattivi 
oħra tal-ispettru għandhom jiġu mħeġġa 
u magħmula possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ ta’ domanda kontinwa għal aċċess għall-internet bla wajers, it-teknoloġiji ġodda 
jippermettu użu dinamiku u ħafna aktar effiċjenti tal-ispettru, prinċipalment meta dan isir 
abbażi ta’ eżenzjoni mil-liċenzja.   Huwa ta’ importanza kruċjali li, f’każ ta’ nuqqas ta’ użu
suffiċjenti tal-ispettru fi frekwenzi numerużi, tal-inqas f’ċertu ħinijiet tal-jum, teknoloġiji u 
użijiet innovattivi jiġu mħeġġa u jsiru possibbli peremzz ta’ Regolament tal-UE u mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. 

Emenda 211
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Iż-żieda kbira fid-domanda tal-ispettru 
tar-radju għall-broadband bla wajers, turi li 
għandhom jiġu promossi soluzzjonijiet 
għal aċċess alternattiv għall-broadband bla 
wajers li jkun effiċjenti fl-użu tal-ispettru. 
Dawn jinkludu l-użu ta' sistemi tal-aċċess 
bla wajers b'qawwa baxxa li jkollhom 
firxiet fuq żoni żgħar, bħall-hekk imsejħa
"hotspots" tan-netwerks taż-żona lokali 
bir-radju (RLAN, magħrufa wkoll bħala
"WiFi"), kif ukoll punti ta' aċċessċellulari
żgħar ta' qawwa baxxa (li jissejħu wkoll 
femtoċelloli, pikoċelloli jew metroċelloli).

(25) Iż-żieda kbira fid-domanda tal-ispettru 
tar-radju għall-broadband bla wajers, turi li 
għandhom jiġu promossi b’mod attiv
soluzzjonijiet għal aċċess alternattiv għall-
broadband bla wajers li jkun effiċjenti fl-
użu tal-ispettru. Dawn jinkludu l-użu ta’
sistemi tal-aċċess bla wajers b’qawwa 
baxxa li jkollhom firxiet fuq żoni żgħar, 
bħall-hekk imsejħa “hotspots” tan-
netwerks taż-żona lokali bir-radju (RLAN, 
magħrufa wkoll bħala “WiFi”), kif ukoll 
punti ta’ aċċess ċellulari żgħar ta’ qawwa 
baxxa (li jissejħu wkoll femtoċelloli, 
pikoċelloli jew metroċelloli). Barra dan 
għandhom jiġu promossi l-aċċess 
dinamiku għall-spettru u teknoloġiji u 
użijiet innovattivi oħra tal-ispettru.

Or. en
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Emenda 212
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Iż-żieda kbira fid-domanda tal-ispettru 
tar-radju għall-broadband bla wajers, turi li 
għandhom jiġu promossi soluzzjonijiet 
għal aċċess alternattiv għall-broadband bla 
wajers li jkun effiċjenti fl-użu tal-ispettru. 
Dawn jinkludu l-użu ta' sistemi tal-aċċess 
bla wajers b'qawwa baxxa li jkollhom 
firxiet fuq żoni żgħar, bħall-hekk imsejħa
"hotspots" tan-netwerks taż-żona lokali 
bir-radju (RLAN, magħrufa wkoll bħala 
"WiFi"), kif ukoll punti ta' aċċessċellulari
żgħar ta' qawwa baxxa (li jissejħu wkoll 
femtoċelloli, pikoċelloli jew metroċelloli).

(25) Iż-żieda kbira fid-domanda tal-ispettru 
tar-radju għall-broadband bla wajers, turi li 
għandhom jiġu promossi soluzzjonijiet 
għal aċċess alternattiv għall-broadband bla 
wajers li jkun effiċjenti fl-użu tal-ispettru. 
Dawn jinkludu l-użu ta’ sistemi tal-aċċess 
bla wajers b’qawwa baxxa li jkollhom 
firxiet fuq żoni żgħar, bħall-hekk imsejħa
“hotspots” tan-netwerks taż-żona lokali 
bir-radju (RLAN), kif ukoll punti ta’ 
aċċess ċellulari żgħar ta' qawwa baxxa (li 
jissejħu wkoll femtoċelloli, pikoċelloli jew 
metroċelloli).

Or. en

Emenda 213
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Iż-żieda kbira fid-domanda tal-ispettru 
tar-radju għall-broadband bla wajers, turi li 
għandhom jiġu promossi soluzzjonijiet 
għal aċċess alternattiv għall-broadband bla 
wajers li jkun effiċjenti fl-użu tal-ispettru. 
Dawn jinkludu l-użu ta' sistemi tal-aċċess 
bla wajers b'qawwa baxxa li jkollhom 
firxiet fuq żoni żgħar, bħall-hekk imsejħa
"hotspots" tan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN, magħrufa wkoll bħala
"WiFi"), kif ukoll punti ta' aċċessċellulari
żgħar ta' qawwa baxxa (li jissejħu wkoll 
femtoċelloli, pikoċelloli jew metroċelloli).

(25) Iż-żieda kbira fid-domanda tal-ispettru 
tar-radju għall-broadband bla wajers, turi li 
għandhom jiġu promossi soluzzjonijiet 
għal aċċess alternattiv għall-broadband bla 
wajers li jkun effiċjenti fl-użu tal-ispettru. 
Dawn jinkludu, iżda mhux limitati biss 
għal dawn, l-użu ta� sistemi tal-aċċess bla 
wajers b�qawwa baxxa li jkollhom firxiet 
fuq żoni żgħar, bħall-hekk imsejħa
"hotspots" tan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN, magħrufa wkoll bħala
"WiFi"), kif ukoll punti ta� aċċess 
ċellulari żgħar ta� qawwa baxxa (li 
jissejħu wkoll femtoċelloli, pikoċelloli jew 
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metroċelloli).

Or. it

Emenda 214
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) S'issa, il-biċċa l-kbira tal-punti tal-
aċċess RLAN jużawhom l-utenti privati 
bħala estensjoni lokali bla wajers tal-
konnessjoni broadband fissa tagħhom. Jekk 
fil-limiti tal-abbonament tal-internet 
tagħhom, l-utenti finali jagħżlu li jaqsmu l-
aċċess RLAN tagħhom ma' oħrajn, id-
disponibbiltà ta' għadd kbir ta' punti tal-
aċċess bħal dawn, b'mod partikolari f'żoni 
b'popolazzjoni densa, għandha 
timmassimizza l-kapaċità tad-dejta bla 
wajers permezz tal-użu mill-ġdid tal-
ispettru tar-radju u toħloq infrastruttura 
broadband bla wajers kumplimentari u 
kosteffikaċi li tkun aċċessibbli għal utenti 
finali oħra. Għalhekk, għandhom jitneħħew 
jew jiġu evitati restrizzjonijiet bla bżonn
għall-utenti finali biex jaqsmu l-punti tal-
aċċess RLAN tagħhom ma' utenti finali 
oħra jew biex jikkomunikaw ma' dawn il-
punti tal-aċċess.

(27) S�issa, il-biċċa l-kbira tal-punti tal-
aċċess RLAN jużawhom l-utenti privati 
bħala estensjoni lokali bla wajers tal-
konnessjoni broadband fissa tagħhom. Jekk 
fil-limiti tal-abbonament tal-internet 
tagħhom, l-utenti finali jagħżlu li jaqsmu l-
aċċess RLAN tagħhom ma� oħrajn, id-
disponibbiltà ta� għadd kbir ta� punti tal-
aċċess bħal dawn, b�mod partikolari
f�żoni b�popolazzjoni densa, għandha 
timmassimizza l-kapaċità tad-dejta bla 
wajers permezz tal-użu mill-ġdid tal-
ispettru tar-radju u toħloq infrastruttura 
broadband bla wajers kumplimentari u 
kosteffikaċi li tkun aċċessibbli għal utenti 
finali oħra. Għalhekk, għandhom jitneħħew 
jew jiġu evitati restrizzjonijiet għall-utenti 
finali biex jaqsmu l-punti tal-aċċess RLAN 
tagħhom ma� utenti finali oħra jew biex 
jikkomunikaw ma� dawn il-punti tal-
aċċess.

Or. it

Emenda 215
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li (30) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
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l-ġestjoni tal-ispettru tar-radju fil-livell 
nazzjonali ma jżommx lil Stati Membri 
oħra milli jużaw l-ispettru tar-radju li huma 
intitolati għalih, jew milli jikkonformaw 
mal-obbligi tagħhom fejn jidħlu l-baned li 
għalihom, l-użu jkun armonizzat fil-livell 
tal-Unjoni. Filwaqt li l-attivitajiet eżistenti 
tal-RSPG jkunu l-pedament, hemm bżonn 
mekkaniżmu tal-kordinazzjoni li jiżgura li 
kull Stat Membru jkollu aċċess ekwu għall-
ispettru tar-radju u li r-riżultati tal-
kordinazzjoni jkunu konsistenti u 
infurzabbli.

għall-baned armonizzati fil-livell tal-
Unjoni għall-komunikazzjoni broadband 
bla wajers, l-implimentazzjoni ta’ skedi 
taż-żmien u skadenzi armonizzati għall-
assenjazzjoni tal-ispettru ma tiġix 
ittardjata bla bżonn minn problemi ta’ 
koordinazzjoni;  b’mod partikolari l-
ġestjoni tal-ispettru tar-radju fil-livell 
nazzjonali m’għandhiex iżżomm lil Stati 
Membri oħra milli jużaw l-ispettru tar-
radju li huma intitolati għalih, jew milli 
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom fejn 
jidħlu dawn il-baned.  Filwaqt li l-
attivitajiet eżistenti tal-RSPG jkunu l-
pedament, hemm bżonn mekkaniżmu tal-
koordinazzjoni li jiżgura li kull Stat 
Membru jkollu aċċess ekwu għall-ispettru 
tar-radju u li r-riżultati tal-koordinazzjoni
jkunu konsistenti u infurzabbli.

Or. en

Emenda 216
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ġestjoni tal-ispettru tar-radju fil-livell 
nazzjonali ma jżommx lil Stati Membri 
oħra milli jużaw l-ispettru tar-radju li huma 
intitolati għalih, jew milli jikkonformaw 
mal-obbligi tagħhom fejn jidħlu l-baned li 
għalihom, l-użu jkun armonizzat fil-livell 
tal-Unjoni. Filwaqt li l-attivitajiet eżistenti 
tal-RSPG jkunu l-pedament, hemm bżonn 
mekkaniżmu tal-kordinazzjoni li jiżgura li 
kull Stat Membru jkollu aċċess ekwu għall-
ispettru tar-radju u li r-riżultati tal-
kordinazzjoni jkunu konsistenti u 
infurzabbli.

(30) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
għall-baned armonizzati fil-livell tal-
Unjoni għall-komunikazzjoni broadband 
bla wajers, l-implimentazzjoni ta’ skedi 
taż-żmien u skadenzi armonizzati għall-
assenjazzjoni tal-ispettru ma tiġix 
ittardjata bla bżonn minn problemi ta’ 
koordinazzjoni;  b’mod partikolari l-
ġestjoni tal-ispettru tar-radju fil-livell 
nazzjonali m’għandhiex iżżomm lil Stati 
Membri oħra milli jużaw l-ispettru tar-
radju li huma intitolati għalih, jew milli 
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom fejn 
jidħlu dawn il-baned.  Filwaqt li l-
attivitajiet eżistenti tal-RSPG jkunu l-
pedament, hemm bżonn mekkaniżmu tal-
koordinazzjoni li jiżgura li kull Stat 
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Membru jkollu aċċess ekwu għall-ispettru 
tar-radju u li r-riżultati tal-koordinazzjoni
jkunu konsistenti u infurzabbli.

Or. en

Emenda 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ġestjoni tal-ispettru tar-radju fil-livell 
nazzjonali ma jżommx lil Stati Membri 
oħra milli jużaw l-ispettru tar-radju li huma 
intitolati għalih, jew milli jikkonformaw 
mal-obbligi tagħhom fejn jidħlu l-baned li 
għalihom, l-użu jkun armonizzat fil-livell 
tal-Unjoni. Filwaqt li l-attivitajiet eżistenti 
tal-RSPG jkunu l-pedament, hemm bżonn
mekkaniżmu tal-kordinazzjoni li jiżgura li 
kull Stat Membru jkollu aċċess ekwu għall-
ispettru tar-radju u li r-riżultati tal-
kordinazzjoni jkunu konsistenti u 
infurzabbli.

(30) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
għall-baned armonizzati fil-livell tal-
Unjoni għall-komunikazzjoni broadband 
bla wajers, l-implimentazzjoni ta’ skedi 
taż-żmien u skadenzi armonizzati għall-
assenjazzjoni tal-ispettru ma tiġix 
ittardjata bla bżonn minn problemi ta’ 
koordinazzjoni;  b’mod partikolari l-
ġestjoni tal-ispettru tar-radju fil-livell 
nazzjonali m’għandhiex iżżomm lil Stati 
Membri oħra milli jużaw l-ispettru tar-
radju li huma intitolati għalih, jew milli 
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom fejn 
jidħlu l-baned li għalihom, l-użu jkun 
armonizzat fil-livell tal-Unjoni. Filwaqt li 
l-attivitajiet eżistenti tal-RSPG jkunu l-
pedament, hemm bżonn mekkaniżmu tal-
koordinazzjoni li jiżgura li kull Stat 
Membru jkollu aċċess ekwu għall-ispettru 
tar-radju u li r-riżultati tal-koordinazzjoni
jkunu konsistenti u infurzabbli.

Or. en

Emenda 218
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 31
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-esperjenza fl-implimentazzjoni tal-
qafas regolatorju tal-UE turi li d-
dispożizzjonijiet eżistenti li jeżiġu l-
applikazzjoni konsistenti tal-miżuri 
regolatorji kif ukoll l-għan ta' kontribut 
għall-iżvilupp tas-suq intern ma ħolqux 
biżżejjed inċentivi biex jitfasslu prodotti 
tal-aċċess skont standards u proċessi 
armonizzati, b'mod partikolari fejn jidħlu 
n-netwerks fissi. Meta joperaw fi Stati 
Membri differenti, l-operaturi jsibuha 
diffiċli jsibu inputs tal-aċċess bil-livelli t-
tajba tal-kwalità u tal-interoperabbiltà 
tan-netwerk u tas-servizz, u meta dawn 
ikunu disponibbli, dawn l-inputs juru 
karatteristiċi tekniċi differenti. Dan iżid l-
ispejjeż u jkun ta' xkiel għall-provdiment 
tas-servizzi bejn il-fruntieri nazzjonali.

imħassra

Or. en

Emenda 219
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-esperjenza fl-implimentazzjoni tal-
qafas regolatorju tal-UE turi li d-
dispożizzjonijiet eżistenti li jeżiġu l-
applikazzjoni konsistenti tal-miżuri 
regolatorji kif ukoll l-għan ta' kontribut 
għall-iżvilupp tas-suq intern ma ħolqux 
biżżejjed inċentivi biex jitfasslu prodotti 
tal-aċċess skont standards u proċessi 
armonizzati, b'mod partikolari fejn jidħlu 
n-netwerks fissi. Meta joperaw fi Stati 
Membri differenti, l-operaturi jsibuha 
diffiċli jsibu inputs tal-aċċess bil-livelli t-
tajba tal-kwalità u tal-interoperabbiltà tan-
netwerk u tas-servizz, u meta dawn ikunu 
disponibbli, dawn l-inputs juru 

(31) L-esperjenza fl-implimentazzjoni tal-
qafas regolatorju tal-UE turi li d-
dispożizzjonijiet eżistenti li jeżiġu l-
applikazzjoni konsistenti tal-miżuri 
regolatorji kif ukoll l-għan ta’ kontribut 
għall-iżvilupp tas-suq intern ma ħolqux 
biżżejjed inċentivi biex jitfasslu prodotti 
tal-aċċess skont standards u proċessi 
armonizzati, b’mod partikolari fejn jidħlu 
n-netwerks fissi. Meta joperaw fi Stati 
Membri differenti, l-operaturi jsibuha 
diffiċli jsibu inputs tal-aċċess bil-livelli t-
tajba tal-kwalità u tal-interoperabbiltà tan-
netwerk u tas-servizz, u meta dawn ikunu 
disponibbli, dawn l-inputs juru 
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karatteristiċi tekniċi differenti. Dan iżid l-
ispejjeż u jkun ta' xkiel għall-provdiment 
tas-servizzi bejn il-fruntieri nazzjonali.

karatteristiċi tekniċi differenti. Dan iżid l-
ispejjeż u jkun ta’ xkiel għall-provdiment 
tas-servizzi bejn il-fruntieri nazzjonali.

Għaldaqstant, minbarra d-
dispożizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-
Regolament, huwa meħtieġ approċċ 
Ewropew konġunt ta’ riċerka għad-
definizzjoni ta’ valutazzjonijiet 
komprensivi u bbażati fuq evidenza ta’ 
sfidi u soluzzjonijiet ta’ politika, fil-livell 
globali, Ewropew u nazzjonali. Għandu 
jitħeġġeġ li jkun hemm aktar 
kooperazzjoni bejn l-aġenziji Ewropej u 
internazzjonali tar-riċerka u l-
istandardizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mad-Dokument Informali dwar id-Djalogu Transatlantiku bejn il-Leġiżlaturi 
(TLD) “Kwistjonijiet tas-sigurtà ċibernetika u l-internet – L-istabbiliment ta’ qafas għal 
azzjoni Transatlantika”.

Emenda 220
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-esperjenza fl-implimentazzjoni tal-
qafas regolatorju tal-UE turi li d-
dispożizzjonijiet eżistenti li jeżiġu l-
applikazzjoni konsistenti tal-miżuri 
regolatorji kif ukoll l-għan ta' kontribut 
għall-iżvilupp tas-suq intern ma ħolqux 
biżżejjed inċentivi biex jitfasslu prodotti 
tal-aċċess skont standards u proċessi 
armonizzati, b'mod partikolari fejn jidħlu 
n-netwerks fissi. Meta joperaw fi Stati 
Membri differenti, l-operaturi jsibuha 
diffiċli jsibu inputs tal-aċċess bil-livelli t-
tajba tal-kwalità u tal-interoperabbiltà tan-
netwerk u tas-servizz, u meta dawn ikunu 
disponibbli, dawn l-inputs juru 

(31) L-esperjenza fl-implimentazzjoni tal-
qafas regolatorju tal-UE turi li d-
dispożizzjonijiet eżistenti li jeżiġu l-
applikazzjoni konsistenti tal-miżuri 
regolatorji kif ukoll l-għan ta’ kontribut 
għall-iżvilupp tas-suq intern ma ħolqux 
biżżejjed inċentivi biex jitfasslu prodotti 
tal-aċċess skont standards u proċessi 
armonizzati, b'mod partikolari fejn jidħlu 
n-netwerks fissi. In-nuqqas ta’ standards 
komuni u miżuri armonizzati jdgħajjef 
immens il-kompetittività tal-Unjoni: Meta 
joperaw fi Stati Membri differenti, l-
operaturi jsibuha diffiċli jsibu inputs tal-
aċċess bil-livelli t-tajba tal-kwalità u tal-
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karatteristiċi tekniċi differenti. Dan iżid l-
ispejjeż u jkun ta' xkiel għall-provdiment 
tas-servizzi bejn il-fruntieri nazzjonali.

interoperabbiltà tan-netwerk u tas-servizz, 
u meta dawn ikunu disponibbli, dawn l-
inputs juru karatteristiċi tekniċi differenti. 
Dan iżid l-ispejjeż u jkun ta’ xkiel għall-
provdiment tas-servizzi bejn il-fruntieri 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 221
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-integrazzjoni tas-suq uniku għall-
komunikazzjoni elettronika se tiżdied bit-
twaqqif ta' qafas li jiddefinixxi ċerti 
prodotti virtwali Ewropej ewlenin, li huma 
partikolarment importanti għall-
provdituri tas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika biex jipprovdu servizzi 
transfruntieri u biex jadottaw strateġija 
pan-Unjoni f'ambjent li qed isir dejjem 
aktar għalkollox bl-IPs, skont parametri 
ewlenin u karatteristiċi minimi.

imħassra

Or. en

Emenda 222
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Għandhom jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
operattivi li jaqdu bosta prodotti virtwali. 
Il-prodotti tal-aċċess broadband virtwali 
Ewropej għandhom ikunu disponibbli 
meta operatur b'saħħa sinifikanti fis-suq 
ikun intalab skont it-termini tad-Direttiva 

imħassara
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Qafas u tad-Direttiva dwar l-Aċċess, biex 
jipprovdi aċċess fuq termini regolati 
f''punt tal-aċċess speċifiku fin-netwerk 
tiegħu. L-ewwel, għandu jeħfief id-dħul 
tranfruntieri effiċjenti permezz ta' 
prodotti armonizzati li jippermettu l-
provdiment tal-bidu minn provdituri 
trasnfruntieri tas-servizzi lill-klijenti finali 
tagħhom bla dewmien u bi kwalità 
prevedibbli u biżżejjed, inklużi servizzi lil 
klijenti kummerċjali b'bosta stabbilimenti 
fi Stati Membri differenti, meta dan ikun 
meħtieġ u proporzjonat skont l-analiżi tas-
suq. Dawn prodotti armonizzati 
għandhom ikunu disponibbli għal 
biżżejjed żmien biex min ifittex aċċess u l-
provdituri jkunu jistgħu jippjanaw 
investimenti għal żmien medju u fit-tul.

Or. en

Emenda 223
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) It-tieni, prodotti tal-aċċess virtwali 
sofistikati li jeħtieġu livell ogħla ta' 
investiment minn min ifittex aċċess u li 
jippermettulhom livell ogħla ta' kontroll u 
differenzjazzjoni, b'mod partikolari billi 
jipprovdu aċċess fuq livell aktar lokali, 
huma importantibiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għal kompetizzjoni 
sostenibbli fis-suq intern kollu. Għalhekk, 
dawn il-prodotti tal-aċċess ewlenin għall-
operaturi għal netwerks tal-aċċess tal-
ġenerazzjoni li jmiss (NGA) għandhom 
ikunu armonizzati wkoll biex jeħfief l-
investiment transfruntieri. Dawn il-
prodotti tal-aċċess broadband virtwali 
għandhom jitfasslu bil-funzjonalitajiet 
ekwivalenti għad-diżaggregazzjoni fiżika, 
sabiex iwessgħu l-firxa ta' rimedji 

imħassra
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potenzjali għall-operaturi li jkunu jistgħu 
jitqiesu mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fil-valutazzjoni tal-
proporzjonalità skont id-Direttiva 
2002/19/KE.

Or. en

Emenda 224
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Jeħtieġ li jiġu armonizzati l-
kundizzjonijiet għall-prodotti bl-ingrossa 
ta’ kwalità għolja użati għall-provdiment 
ta’ servizzi tan-negozju biex jippermettu l-
provdiment ta’ servizzi bla intoppi lil 
korporazzjonijiet transfruntiera u 
multinazzjonali fl-Unjoni Ewropea 
kollha. Tali armonizzazzjoni jista’ jkollha 
rwol sinifikanti f’termini ta’ kompetittività 
tan-negozju tal-UE rigward il-kostijiet tal-
komunikazzjoni.

Or. en

Emenda 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) F'kuntest ta' migrazzjoni progressiva 
gћal "netwerks ibbażati għalkollox fuq l-
IPs", in-nuqqas ta' disponibbiltà ta' 
prodotti tal-konnettività bbażati fuq il-
protokoll tal-IP għal klassijiet differenti 
ta' servizzi bi kwalità tas-servizzi żgurata 
li tippermetti mogħdijiet tal-

imħassra
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komunikazzjoni bejn id-dominji tan-
netwerk u bejn it-trufijiet tan-netwerk, 
kemm fl-Istati Membri kif ukoll 
bejniethom, ixekkel l-iżvilupp ta' 
applikazzjonijiet li jistrieħu fuq l-aċċess 
għal netwerks oħrajn, u allura jillimita l-
innovazzjoni teknoloġika. Barra minn 
hekk, din is-sitwazzjoni żżomm it-tixrid 
fuq skala usa' ta' effiċjenzi relatati mal-
ġestjoni u l-provdiment ta' netwerks 
ibbażati fuq l-IPs u prodotti tal-
konnettività b'livell żgurat ta' kwalità tas-
servizzi, b'mod partikolari aktar sigurtà, 
affidabbiltà u flessibbiltà, kosteffikaċja u 
provdiment aktar malajr, li minnhom 
igawdu l-operaturi tan-netwerk, il-
provdituri tas-servizzi u l-utenti finali. 
Għaldaqstant approċċ armonizzat għat-
tfassil u d-disponibbiltà ta' dawn il-
prodotti hu meħtieġ skont termini 
raġonevoli inkluż, meta tintalab, il-
possibbiltà ta' provdiment inkroċjat mill-
impenji tal-komunikazzjoni elettronika 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 226
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) F'kuntest ta' migrazzjoni progressiva 
gћal "netwerks ibbażati għalkollox fuq l-
IPs", in-nuqqas ta' disponibbiltà ta' 
prodotti tal-konnettività bbażati fuq il-
protokoll tal-IP għal klassijiet differenti 
ta' servizzi bi kwalità tas-servizzi żgurata 
li tippermetti mogħdijiet tal-
komunikazzjoni bejn id-dominji tan-
netwerk u bejn it-trufijiet tan-netwerk, 
kemm fl-Istati Membri kif ukoll 
bejniethom, ixekkel l-iżvilupp ta' 
applikazzjonijiet li jistrieħu fuq l-aċċess 

imħassra
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għal netwerks oħrajn, u allura jillimita l-
innovazzjoni teknoloġika. Barra minn 
hekk, din is-sitwazzjoni żżomm it-tixrid 
fuq skala usa' ta' effiċjenzi relatati mal-
ġestjoni u l-provdiment ta' netwerks 
ibbażati fuq l-IPs u prodotti tal-
konnettività b'livell żgurat ta' kwalità tas-
servizzi, b'mod partikolari aktar sigurtà, 
affidabbiltà u flessibbiltà, kosteffikaċja u 
provdiment aktar malajr, li minnhom 
igawdu l-operaturi tan-netwerk, il-
provdituri tas-servizzi u l-utenti finali. 
Għaldaqstant approċċ armonizzat għat-
tfassil u d-disponibbiltà ta' dawn il-
prodotti hu meħtieġ skont termini 
raġonevoli inkluż, meta tintalab, il-
possibbiltà ta' provdiment inkroċjat mill-
impenji tal-komunikazzjoni elettronika 
kkonċernati.

Or. de

Emenda 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

A’ dawe
(36) F'kuntest ta' migrazzjoni progressiva 
gћal "netwerks ibbażati għalkollox fuq l-
IPs", in-nuqqas ta' disponibbiltà ta'
prodotti tal-konnettività bbażati fuq il-
protokoll tal-IP għal klassijiet differenti ta'
servizzi bi kwalità tas-servizzi żgurata li 
tippermetti mogħdijiet tal-komunikazzjoni
bejn id-dominji tan-netwerk u bejn it-
trufijiet tan-netwerk, kemm fl-Istati 
Membri kif ukoll bejniethom, ixekkel l-
iżvilupp ta' applikazzjonijiet li jistrieħu fuq
l-aċċess għal netwerks oħrajn, u allura 
jillimita l-innovazzjoni teknoloġika. Barra 
minn hekk, din is-sitwazzjoni żżomm it-
tixrid fuq skala usa' ta' effiċjenzi relatati 
mal-ġestjoni u l-provdiment ta' netwerks 

(36) F’kuntest ta’ migrazzjoni progressiva 
gћal “netwerks ibbażati għalkollox fuq l-
IPs”, in-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’
prodotti tal-konnettività bbażati fuq il-
protokoll tal-IP għal klassijiet differenti ta’
servizzi bi kwalità ta’ servizz definita 
f’netwerks tal-komunikazzjoni magħluqa 
bl-użu tal-Protokoll tal-Internet b’kontroll 
strett fuq l-ammissjoni jista’ jxekkel l-
iżvilupp ta’ servizzi li jistrieħu fuq din il-
kwalità definita sabiex jiffunzjonaw 
b’mod adegwat. Għaldaqstant huwa 
meħtieġ approċċ armonizzat għat-tfassil u 
d-disponibbiltà ta’ dawn is-servizzi, inklużi 
salvagwardji biex jiġi ggarantit li l-kwalità 
mtejba ma tkunx identika mil-lat 
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ibbażati fuq l-IPs u prodotti tal-
konnettività b'livell żgurat ta' kwalità tas-
servizzi, b'mod partikolari aktar sigurtà, 
affidabbiltà u flessibbiltà, kosteffikaċja u 
provdiment aktar malajr, li minnhom 
igawdu l-operaturi tan-netwerk, il-
provdituri tas-servizzi u l-utenti finali.
Għaldaqstant approċċ armonizzat għat-
tfassil u d-disponibbiltà ta' dawn il-prodotti 
hu meħtieġ skont termini raġonevoli 
inkluż, meta tintalab, il-possibbiltà ta' 
provdiment inkroċjat mill-impenji tal-
komunikazzjoni elettronika kkonċernati.

funzjonali jew ta’ detriment għall-
prestazzjoni, l-affordabbiltà jew il-kwalità 
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet jew 
timmina l-kompetizzjoni, l-innovazzjoni 
jew in-newtralità tan-net.

Or. en

Emenda 228
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 36a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) Restrizzjonijiet fil-kwalità u d-
disponibbiltà ta’ kontenut, 
applikazzjonijiet u servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika jistgħu 
jirriżultaw ukoll minn rekwiżiti min-naħa 
tal-provditur ta’ ċertu tagħmir. Prattiki 
kummerċjali bħal dawn mhumiex 
konformi mal-mira ta’ suq intern li 
jiffunzjona u lanqas mad-drittijiet tal-
utent finali.

Or. de

Emenda 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 37
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) It-twaqqif ta' prodotti tal-aċċess 
broadband virtwali Ewropej skont dan ir-
Regolament għandu jkun rifless fil-
valutazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-aktar rimedji xierqa tal-
aċċess għan-netwerks tal-operaturi 
magħrufa li għandhom saħħa sinifikanti 
fis-suq, filwaqt li għandha tiġi evitata
regolamentazzjoni żejda bil-
multiplikazzjoni inutli ta' prodotti tal-
aċċess għall-operaturi, kemm jekk ikunu 
imposti skont l-analiżi tas-suq jew jekk 
provduti skont kundizzjonijiet oħrajn. 
B'mod partikolari, l-introduzzjoni ta'
prodotti tal-aċċess virtwali Ewropej ma 
għandux fih innifsu jwassal biex jiżdied l-
għadd ta' prodotti tal-aċċess regolati 
imposti fuq operatur partikolari. Barra ninn 
hekk, il-ħtieġa biex l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, wara l-adozzjoni ta'
dan ir-Regolament, jivvalutaw jekk prodott 
tal-broadband għall-aċċess virtwali 
għandux ikun impost minflok rimedji tal-
aċċess fuq il-livell tal-operaturi,u jekk hux 
xieraq li jiġi impost prodott Ewropew tal-
broadband għall-aċċess virtwali fil-kuntest 
ta' nalaiżijiet futuri tas-suq fejn isibu saħħa 
fis-suq sinifikanti, m'għandhiex teffettwa r-
responsabbiltà tagħhom li jidndtifikaw l-
aktar rimedju xieraq u effettiv biex 
jindirizzaw il-problema tal-kompetizzjoni 
skont l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2002/21/KE.

(37) It-twaqqif ta’ prodotti tal-aċċess 
broadband virtwali Ewropej skont dan ir-
Regolament għandu jkun rifless fil-
valutazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-aktar rimedji xierqa tal-
aċċess għan-netwerks tal-operaturi 
magħrufa li għandhom saħħa sinifikanti 
fis-suq. Il-possibbiltà tal-implimentazzjoni 
tas-separazzjoni funzjonali bħala miżura 
eċċezzjonali, u l-implimentazzjoni ta’ 
ekwivalenza sħiħa tal-aċċess għandhom 
jinżammu taħt analiżi kostanti mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jevitaw regolamentazzjoni 
żejda bil-multiplikazzjoni inutli ta’ prodotti 
tal-aċċess għall-operaturi, kemm jekk 
ikunu imposti skont l-analiżi tas-suq jew 
jekk provduti skont kundizzjonijiet oħrajn. 
B’mod partikolari, l-introduzzjoni ta’
prodotti tal-aċċess virtwali Ewropej ma 
għandux fih innifsu jwassal biex jiżdied l-
għadd ta’ prodotti tal-aċċess regolati 
imposti fuq operatur partikolari. Barra ninn 
hekk, il-ħtieġa biex l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, wara l-adozzjoni ta’
dan ir-Regolament, jivvalutaw jekk prodott 
tal-broadband għall-aċċess virtwali 
għandux ikun impost minflok rimedji tal-
aċċess fuq il-livell tal-operaturi, u jekk hux 
xieraq li jiġi impost prodott Ewropew tal-
broadband għall-aċċess virtwali fil-kuntest 
ta’ analiżijiet futuri tas-suq fejn isibu saħħa 
fis-suq sinifikanti, m’għandhiex teffettwa 
r-responsabbiltà tagħhom li jidentifikaw l-
aktar rimedju xieraq u effettiv biex 
jindirizzaw il-problema tal-kompetizzjoni 
skont l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2002/21/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-“Gwida dwar is-separazzjoni funzjonali skont l-Artikoli 13a u 13b tad-Direttiva dwar l-
Aċċess u l-proċeduri nazzjonali” ta’ BEREC toffri gwida utli lill-ARN dwar il-
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kunsiderazzjonijiet legali u prattiċi li jeħtieġ jinżammu taħt analiżi. Dan jiżgura li, meta jkun 
oġġettivament meħtieġ li jiġu żgurati l-kompetizzjoni, l-innovazzjoni u prezzijiet aktar baxxi, 
is-separazzjoni funzjonali jew l-ekwivalenza tal-aċċess jistgħu jiġu implimentati b’dewmien 
minimu.

Emenda 230
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Fl-interessi tal-prevedibbiltà 
regolatorja, anke l-elementi ewlenin tal-
prattika tad-deċiżjonijiet li qed tevolvi fil-
qafas legali attwali li taffettwa l-
kundizzjonijiet li skonthom il-prodotti tal-
aċċess għall-operaturi, inklużi l-prodotti 
tal-aċċess broadband virtwali Ewropej, 
isiru disponibbli għan-netwerks NGA, 
għandhom jiġu riflessi fil-leġiżlazzjoni. 
Dawn għandhom jinkludu 
dispożizzjonijiet li jirriflettu l-importanza, 
għall-analiżi tas-swieq tal-aċċess għall-
operaturi u b'mod partikolari dwar jekk 
hemmx bżonn kontrolli tal-prezzijiet għal 
dan l-aċċess għan-netwerks NGA, tar-
relazzjoni bejn ir-restrizzjonijiet 
kompetittivi minn infrastrutturi fissi jew 
bla wajers alternattivi, garanziji effettivi 
ta' aċċess nondiskriminatorju, u l-livell 
attwali ta' kompetizzjoni mil-lat ta' prezz, 
għażla u kwalità għall-konsumaturi. Fl-
aħħar mill-aħħar, din l-aħħar 
kunsiderazzjoni tiddetermina l-benefiċċji 
għall-utenti finali. Pereżempju, meta 
jmexxu l-valutazzjoni tagħhom skont il-
każ konformi mal-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE u bla preġudizzju 
għall-valutazzjoni tas-saħħa sinifikanti 
fis-suq u l-applikazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni tal-UE, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jistgħu jqisu li fil-
preżenza ta' żewġ netwerks NGA fissi, il-
kundizzjonijiet tas-swieq huma 
kompetittivi biżżejjed biex imexxu l-

imħassra
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aġġornamenti tan-netwerks u jeveolvu 
lejn il-forniment ta' servizzi ultraveloċi, li 
huwa parametru importnati tal-
kompetizzjoni fuq il-livell tal-
konsumaturi.

Or. en

Emenda 231
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Fl-interessi tal-prevedibbiltà 
regolatorja, anke l-elementi ewlenin tal-
prattika tad-deċiżjonijiet li qed tevolvi fil-
qafas legali attwali li taffettwa l-
kundizzjonijiet li skonthom il-prodotti tal-
aċċess għall-operaturi, inklużi l-prodotti 
tal-aċċess broadband virtwali Ewropej, 
isiru disponibbli għan-netwerks NGA, 
għandhom jiġu riflessi fil-leġiżlazzjoni. 
Dawn għandhom jinkludu dispożizzjonijiet 
li jirriflettu l-importanza, għall-analiżi tas-
swieq tal-aċċess għall-operaturi u b'mod 
partikolari dwar jekk hemmx bżonn 
kontrolli tal-prezzijiet għal dan l-aċċess 
għan-netwerks NGA, tar-relazzjoni bejn ir-
restrizzjonijiet kompetittivi minn 
infrastrutturi fissi jew bla wajers 
alternattivi, garanziji effettivi ta' aċċess 
nondiskriminatorju, u l-livell attwali ta'
kompetizzjoni mil-lat ta' prezz, għażla u 
kwalità għall-konsumaturi. Fl-aħħar mill-
aħħar, din l-aħħar kunsiderazzjoni 
tiddetermina l-benefiċċji għall-utenti 
finali. Pereżempju, meta jmexxu l-
valutazzjoni tagħhom skont il-każ 
konformi mal-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2002/21/KE u bla preġudizzju għall-
valutazzjoni tas-saħħa sinifikanti fis-suq 
u l-applikazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni tal-UE, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jistgħu jqisu li fil-

(38) Fl-interessi tal-prevedibbiltà 
regolatorja, anke l-elementi ewlenin tal-
prattika tad-deċiżjonijiet li qed tevolvi fil-
qafas legali attwali li taffettwa l-
kundizzjonijiet li skonthom il-prodotti tal-
aċċess għall-operaturi, inklużi l-prodotti 
tal-aċċess broadband virtwali Ewropej, 
isiru disponibbli għan-netwerks NGA, 
għandhom jiġu riflessi fil-leġiżlazzjoni. 
Dawn għandhom jinkludu dispożizzjonijiet 
li jirriflettu l-importanza, għall-analiżi tas-
swieq tal-aċċess għall-operaturi u b’mod 
partikolari dwar jekk hemmx bżonn 
kontrolli tal-prezzijiet għal dan l-aċċess 
għan-netwerks NGA, tar-relazzjoni bejn ir-
restrizzjonijiet kompetittivi minn
infrastrutturi fissi jew bla wajers 
alternattivi, garanziji effettivi ta’ aċċess 
nondiskriminatorju, u l-livell attwali ta’
kompetizzjoni mil-lat ta’ prezz, għażla u 
kwalità għall-konsumaturi.
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preżenza ta' żewġ netwerks NGA fissi, il-
kundizzjonijiet tas-swieq huma 
kompetittivi biżżejjed biex imexxu l-
aġġornamenti tan-netwerks u jeveolvu 
lejn il-forniment ta' servizzi ultraveloċi, li 
huwa parametru importnati tal-
kompetizzjoni fuq il-livell tal-
konsumaturi.

Or. en

Emenda 232
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Hu mistenni li ż-żieda fil-
kompetizzjoni f'suq uniku twassal biex 
maż-żmien tonqos ir-regolamentazzjoni 
speċifika għas-setturi, abbażi tal-analiżi 
tas-suq. Fil-fatt, it-tlestija tas-suq uniku 
għandha twassal, fost l-oħrajn, għal xejra 
akbar ta' kompetizzjoni effettiva fis-swieq 
rilevanti, filwaqt li l-applikazzjoni ex post 
tal-liġi dwar il-kompetizzjoni qed kulma 
jmur titqies aktar biżżejjed biex tiżgura l-
funzjonament tas-suq. Sabiex tkun 
żgurata ċ-ċarezza legali u prevedibbiltà ta' 
approċċi regolatorji bejn il-fruntieri, 
għandhom jiġu pprovduti kriterji ċari u 
vinkolanti dwar kif għandha ssir 
valutazzjoni jekk suq partikolari 
jiġġustifikax xorta l-impożizzjoni ta' 
obbligi regolatorji ex-ante , b'referenza 
għad-durabbiltà tal-ostakli u l-prospetti 
tal-kompetizzjoni, b'mod partikolari l-
kompetizzjoni bbażata fuq l-
infrastruttura, u l-kundizzjonijiet tal-
kompetizzjoni fil-livell tal-konsumaturi 
skont parametri bħall-prezz, l-għażla u l-
kwalità, li fl-aħħar minn l-aħħar huma 
dawk rilevanti għall-utenti finali u għall-
kompetittività globali tal-ekonomija tal-
UE. Dan għandu jsaħħaħ ir-reviżjonijiet 

imħassra
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suċċessivi tal-lista ta' swieq suxxettibbli 
għar-regolamentazzjoni ex ante u jgħin 
lir-regolaturi nazzjonali biex jiffokaw l-
isforzi tagħhom fejn il-kompetizzjoni tkun 
għadha mhix effettiva u biex dan 
jagħmluh b'mod konverġenti. It-twaqqif 
ta' suq tassew uniku għall-
komunikazzjoni elettronika jista' 
jaffettwaw ukoll l-ambitu ġeografiku tas-
swieq, għall-finijiet kemm tar-
regolamentazzjoni speċifika għas-setturi 
bbażata fuq il-prinċipji tal-kompetizzjoni 
kif ukoll tal-applikazzjoni tal-liġi tal-
kompetizzjoni innifisha.

Or. en

Emenda 233
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Hu mistenni li ż-żieda fil-
kompetizzjoni f'suq uniku twassal biex 
maż-żmien tonqos ir-regolamentazzjoni 
speċifika għas-setturi, abbażi tal-analiżi 
tas-suq. Fil-fatt, it-tlestija tas-suq uniku 
għandha twassal, fost l-oħrajn, għal xejra 
akbar ta' kompetizzjoni effettiva fis-swieq 
rilevanti, filwaqt li l-applikazzjoni ex post 
tal-liġi dwar il-kompetizzjoni qed kulma 
jmur titqies aktar biżżejjed biex tiżgura l-
funzjonament tas-suq. Sabiex tkun 
żgurata ċ-ċarezza legali u prevedibbiltà ta' 
approċċi regolatorji bejn il-fruntieri, 
għandhom jiġu pprovduti kriterji ċari u 
vinkolanti dwar kif għandha ssir 
valutazzjoni jekk suq partikolari 
jiġġustifikax xorta l-impożizzjoni ta' 
obbligi regolatorji ex-ante , b'referenza 
għad-durabbiltà tal-ostakli u l-prospetti 
tal-kompetizzjoni, b'mod partikolari l-
kompetizzjoni bbażata fuq l-
infrastruttura, u l-kundizzjonijiet tal-

imħassra
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kompetizzjoni fil-livell tal-konsumaturi 
skont parametri bħall-prezz, l-għażla u l-
kwalità, li fl-aħħar minn l-aħħar huma 
dawk rilevanti għall-utenti finali u għall-
kompetittività globali tal-ekonomija tal-
UE. Dan għandu jsaħħaħ ir-reviżjonijiet 
suċċessivi tal-lista ta' swieq suxxettibbli 
għar-regolamentazzjoni ex ante u jgħin 
lir-regolaturi nazzjonali biex jiffokaw l-
isforzi tagħhom fejn il-kompetizzjoni tkun 
għadha mhix effettiva u biex dan 
jagħmluh b'mod konverġenti. It-twaqqif 
ta' suq tassew uniku għall-
komunikazzjoni elettronika jista' 
jaffettwaw ukoll l-ambitu ġeografiku tas-
swieq, għall-finijiet kemm tar-
regolamentazzjoni speċifika għas-setturi 
bbażata fuq il-prinċipji tal-kompetizzjoni 
kif ukoll tal-applikazzjoni tal-liġi tal-
kompetizzjoni innifisha.

Or. en

Emenda 234
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Hu mistenni li ż-żieda fil-
kompetizzjoni f'suq uniku twassal biex 
maż-żmien tonqos ir-regolamentazzjoni 
speċifika għas-setturi, abbażi tal-analiżi 
tas-suq. Fil-fatt, it-tlestija tas-suq uniku 
għandha twassal, fost l-oħrajn, għal xejra 
akbar ta' kompetizzjoni effettiva fis-swieq 
rilevanti, filwaqt li l-applikazzjoni ex post 
tal-liġi dwar il-kompetizzjoni qed kulma 
jmur titqies aktar biżżejjed biex tiżgura l-
funzjonament tas-suq. Sabiex tkun 
żgurata ċ-ċarezza legali u prevedibbiltà ta' 
approċċi regolatorji bejn il-fruntieri, 
għandhom jiġu pprovduti kriterji ċari u 
vinkolanti dwar kif għandha ssir 
valutazzjoni jekk suq partikolari 

imħassra
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jiġġustifikax xorta l-impożizzjoni ta' 
obbligi regolatorji ex-ante , b'referenza 
għad-durabbiltà tal-ostakli u l-prospetti 
tal-kompetizzjoni, b'mod partikolari l-
kompetizzjoni bbażata fuq l-
infrastruttura, u l-kundizzjonijiet tal-
kompetizzjoni fil-livell tal-konsumaturi 
skont parametri bħall-prezz, l-għażla u l-
kwalità, li fl-aħħar minn l-aħħar huma 
dawk rilevanti għall-utenti finali u għall-
kompetittività globali tal-ekonomija tal-
UE. Dan għandu jsaħħaħ ir-reviżjonijiet 
suċċessivi tal-lista ta' swieq suxxettibbli 
għar-regolamentazzjoni ex ante u jgħin 
lir-regolaturi nazzjonali biex jiffokaw l-
isforzi tagħhom fejn il-kompetizzjoni tkun 
għadha mhix effettiva u biex dan 
jagħmluh b'mod konverġenti. It-twaqqif 
ta' suq tassew uniku għall-
komunikazzjoni elettronika jista' 
jaffettwaw ukoll l-ambitu ġeografiku tas-
swieq, għall-finijiet kemm tar-
regolamentazzjoni speċifika għas-setturi 
bbażata fuq il-prinċipji tal-kompetizzjoni 
kif ukoll tal-applikazzjoni tal-liġi tal-
kompetizzjoni innifisha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu pprevenuti effetti detrimentali għall-utenti finali, huwa meħtieġ li tiġi evitata d-
dgħufija tar-regoli tal-kompetizzjoni fl-Istati Membri.

Emenda 235
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Id-differenzi fl-implimentazzjoni 
nazzjonali tar-regoli dwar il-protezzjoni 
tal-utenti finali li huma speċifiċi għas-
setturi, joħolqu ostakli sinifikanti għas-suq 
diġitali uniku, b'mod partikolari fi spejjeż 

(40) Id-differenzi fl-implimentazzjoni 
nazzjonali tar-regoli dwar il-protezzjoni 
tal-utenti finali li huma speċifiċi għas-
setturi, joħolqu ostakli sinifikanti għas-suq 
diġitali uniku, joħolqu inċertezza, b’mod 
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żejda ta' konformità għall-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jixtiequ joffru servizzi madwar l-Istati 
Membri. Barra minn hekk, il-
frammentazzjoni u l-inċertezza rigward il-
livell ta' protezzjoni mogħti fi Stati 
Membri differenti jimminaw il-fiduċja tal-
utenti finali u jżommuhom lura milli jixtru 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
barra l-pajjiż. Sabiex jintlaħaq l-għan tal-
Unjoni li jitneħħew l-ostakli għas-suq 
intern, hemm bżonn li jinbidlu l-miżuri 
legali nazzjonali diverġenti eżistenti f'sett 
uniku u armonizzat bis-sħiħ ta' regoli 
speċifiċi għas-setturi li joħolqu livell 
komuni għoli ta' protezzjoni għall-utenti 
finali. Din l-armonizzazzjoni sħiħa tad-
dispożizzjonijiet legali ma għandhiex 
twaqqaf lill-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku milli joffru 
arranġamenti kuntrattwali lill-konsumaturi, 
li jaqbżu dak il-livell ta' protezzjoni.

partikolari fi spejjeż żejda ta’ konformità 
għall-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku li jixtiequ joffru 
servizzi madwar l-Istati Membri. Barra 
minn hekk, il-frammentazzjoni u l-
inċertezza rigward il-livell ta’ protezzjoni 
mogħti fi Stati Membri differenti 
jimminaw il-fiduċja tal-utenti finali u 
jżommuhom lura milli jixtru servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika barra l-pajjiż. 
Sabiex jintlaħaq l-għan tal-Unjoni li 
jitneħħew l-ostakli għas-suq intern, hemm 
bżonn li jinbidlu l-miżuri legali nazzjonali 
diverġenti eżistenti f’sett uniku u 
armonizzat bis-sħiħ ta' regoli speċifiċi 
għas-setturi li joħolqu livell komuni għoli 
ta’ protezzjoni għall-utenti finali. Din l-
armonizzazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet 
legali ma għandhiex twaqqaf lill-provdituri 
tal-komunikazzjoni elettronika lill-
pubbliku milli joffru arranġamenti 
kuntrattwali lill-konsumaturi, li jaqbżu dak 
il-livell ta' protezzjoni.

Or. en

Emenda 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Meta d-dispożizzjonijiet fil-Kapitoli 4 
u 5 ta' dan ir-Regolament ikunu jirreferu 
għall-utenti finali, dawn id-
dispożizzjonijiet ma għandhomx japplikaw 
biss għall-konsumaturi iżda anke għal 
kategoriji oħrajn tal-utenti finali, 
primarjament il-mikrointrapriżi. Fuq 
talba individwali tagħhom, l-utenti finali 
ħlief il-konsumaturi għandhom ikunu 
jistgħu jiftiehmu, b'kuntratt individwali, 
biex jitbiegħdu minn ċerti 
dispożizzjonijiet.

imħassra
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Or. en

Emenda 237
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Meta d-dispożizzjonijiet fil-Kapitoli 4 
u 5 ta' dan ir-Regolament ikunu jirreferu 
għall-utenti finali, dawn id-
dispożizzjonijiet ma għandhomx japplikaw 
biss għall-konsumaturi iżda anke għal 
kategoriji oħrajn tal-utenti finali, 
primarjament il-mikrointrapriżi. Fuq 
talba individwali tagħhom, l-utenti finali 
ħlief il-konsumaturi għandhom ikunu 
jistgħu jiftiehmu, b'kuntratt individwali, 
biex jitbiegħdu minn ċerti 
dispożizzjonijiet.

imħassra

Or. de

Emenda 238
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-qafas 
regolatorju attwali għandu l-għan li 
jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li 
jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li 
jagħżlu huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-
rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej 

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. It-
trattament ugwali bażiku u n-
nondiskriminazzjoni fir-rigward tat-
trażmissjoni tal-pakketti tad-dejta, 
irrispettivament mill-kontenut, is-servizz, 
l-utilizzazzjoni, l-oriġini jew il-fini, 
għandu jiġi salvagwardjat legalment 
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għall-Komunikazzjoni Elettronika
(BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-
suq tal-aċċess u l-provdiment tal-internet 
minn perspettiva tal-konsumatur, urew li 
għadd sinifikanti ta' utenti finali jiġu 
affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta' Stati Membri 
individwali.

madwar l-UE kollha, biex b'hekk ikun 
żgurat b'mod permanenti li kull utent tas-
servizzi tal-internet għandu jew jista' 
joffri huwa stess, bi prinċipju, aċċess għal 
kull kontenut, servizz jew utilizzazzjoni. 
Operaturi tal-aċċess għan-netwerk huma 
soġġetti għal obbligu ġenerali ta’ 
distribuzzjoni tal-pakketti tad-dejta billi, 
irrispettivament mill-oriġini u d-
destinazzjoni jew tal-kontenut, servizzi u 
applikazzjonijiet li għandhom jiġu 
ttrasportati, jipprovdu servizzi ta’ 
trażmissjoni b’livell adegwat ta’ kwalità 
għall-utenti. Dan il-livell ta’ kwalità 
għandu jibqa’ jiġi żviluppat b’mod 
konsistenti b’orjentament mal-iżvilupp 
tat-teknoloġija. Il-karattru miftuħ u 
nondiskriminatorju tal-internet huwa l-
ixprun fundamentali għall-innovazzjoni u 
l-effiċjenza ekonomika. Dawn il-
karatteristiċi jservu sabiex tiġi garantita l-
libertà u d-diversità tal-espressjoni, tal-
midja u dik kulturali. Il-qafas regolatorju 
attwali għandu l-għan li jippromwovi l-
kapaċità tal-utenti finali li jaċċessaw u 
jxerrdu l-informazzjoni jew li jużaw l-
applikazzjonijiet u s-servizzi li jagħżlu 
huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-rapport 
tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-
Komunikazzjoni Elettronika (BEREC) 
dwar prattiki tal-ġestjoni tat-traffiku 
ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-
suq tal-aċċess u l-provdiment tal-internet 
minn perspettiva tal-konsumatur, urew li 
għadd sinifikanti ta' utenti finali jiġu 
affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta' Stati Membri 
individwali. L-internet miftuħ, li mingħajr 
eċċezzjoni jopera skont il-prinċipju tal-
aħjar sforz, ma jistax jiġi ristrett 
minħabba l-iżvilupp ta’ prodotti u servizzi 
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oħrajn u lanqas jiġi mxekkel fl-iżvilupp 
ulterjuri tiegħu.

Or. de

Emenda 239
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-qafas 
regolatorju attwali għandu l-għan li 
jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li 
jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li 
jagħżlu huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-
rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej 
għall-Komunikazzjoni Elettronika
(BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-
suq tal-aċċess u l-provdiment tal-internet 
minn perspettiva tal-konsumatur, urew li 
għadd sinifikanti ta' utenti finali jiġu 
affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta' Stati Membri 
individwali.

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-qafas 
regolatorju attwali għandu l-għan li 
jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li 
jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li 
jagħżlu huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-
rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej 
għall-Komunikazzjoni Elettronika
(BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku ppubblikat f’Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f’Diċembru 2012 dwar il-funzjonament 
tas-suq tal-aċċess u l-provdiment tal-
internet minn perspettiva tal-konsumatur, 
urew li għadd sinifikanti ta' utenti finali 
jiġu affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta' Stati Membri 
individwali. Tabilħaqq, kif iddikjarat fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-
17 ta’ Novembru 2011 dwar l-internet 
miftuħ u n-newtralità tan-net fl-Ewropa 
2011/2866, in-natura miftuħa tal-internet 
tikkostitwixxi fattur ewlieni għall-
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kompetittività, it-tkabbir ekonomiku, l-
iżvilupp soċjali u l-innovazzjoni - li wassal 
għal livelli spettakolari ta’ żvilupp 
f’applikazzjonijiet, kontenut u servizzi 
online – u għaldaqstant għal tkabbir fl-
offerta ta’, u domanda għal, kontenut u 
servizzi, u għamlu aċċelleratur ta’ 
importanza vitali fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa 
ta’ għarfien, ideat u informazzjoni, inkluż 
f’pajjiżi fejn l-aċċess għal midja 
indipendenti huwa limitat;

Or. en

Emenda 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-qafas 
regolatorju attwali għandu l-għan li 
jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li 
jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li 
jagħżlu huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-
rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej 
għall-Komunikazzjoni Elettronika
(BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-
suq tal-aċċess u l-provdiment tal-internet 
minn perspettiva tal-konsumatur, urew li 
għadd sinifikanti ta' utenti finali jiġu 
affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-fattur 
ewlieni tal-attività ta’ innovazzjoni u dik 
ekonomika mingħajr preċedenti fl-era 
diġitali kien il-fatt li t-traffiku kollu tal-
internet jiġi ttrattat b’mod ugwali, 
mingħajr diskriminazzjoni, restrizzjoni 
jew interferenza, b’mod indipendenti mill-
ispeditur, ir-riċevitur, it-tip, il-kontenut, 
it-tagħmir, is-servizz jew l-applikazzjoni 
tiegħu; isir konformi l-prinċipju tan-
newtralità tan-net. Il-qafas regolatorju 
attwali għandu l-għan li jippromwovi l-
kapaċità tal-utenti finali li jaċċessaw u 
jxerrdu l-informazzjoni jew li jużaw l-
applikazzjonijiet u s-servizzi li jagħżlu 
huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-rapport 
tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-
Komunikazzjoni Elettronika (BEREC) 
dwar prattiki tal-ġestjoni tat-traffiku 
ppubblikat f’Mejju 2012 u studju li 
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jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta' Stati Membri 
individwali.

kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f’Diċembru 2012 dwar il-funzjonament 
tas-suq tal-aċċess u l-provdiment tal-
internet minn perspettiva tal-konsumatur, 
urew li għadd sinifikanti ta’ utenti finali 
jiġu affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari biex il-prinċipju tan-
newtralità tan-net jiġi inkluż fil-liġi fil-
livell tal-Unjoni biex jinżamm l-internet 
miftuħ u biex tkun evitata frammentazzjoni 
tas-suq uniku minħabba miżuri ta’ Stati 
Membri individwali.

Or. en

Emenda 241
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-qafas 
regolatorju attwali għandu l-għan li 
jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li 
jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li 
jagħżlu huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-
rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej 
għall-Komunikazzjoni Elettronika
(BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-
suq tal-aċċess u l-provdiment tal-internet 
minn perspettiva tal-konsumatur, urew li 
għadd sinifikanti ta' utenti finali jiġu 

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. L-
internet miftuħ u n-natura 
nondiskriminatorja tiegħu jaqdu rwol li 
jagħti spinta ewlenija lill-innovazzjoni u 
lill-kosteffiċjenza ekonomika, iżda anke 
rwol ta’ salvagwardja tal-liberta` u tal-
pluraliżmu tal-midja, kif ukoll tad-
diversità kulturali. Il-qafas regolatorju 
attwali għandu l-għan li jippromwovi l-
kapaċità tal-utenti finali li jaċċessaw u 
jxerrdu l-informazzjoni jew li jużaw l-
applikazzjonijiet u s-servizzi li jagħżlu 
huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-rapport 
tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-
Komunikazzjoni Elettronika (BEREC) 
dwar prattiki tal-ġestjoni tat-traffiku 
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affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta' Stati Membri 
individwali.

ppubblikat f’Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f’Diċembru 2012 dwar il-funzjonament 
tas-suq tal-aċċess u l-provdiment tal-
internet minn perspettiva tal-konsumatur, 
urew li għadd sinifikanti ta’ utenti finali 
jiġu affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta’ Stati Membri 
individwali. L-iżvilupp ta’ servizzi 
speċjalizzati jew ta’ traffiku li joffru 
kwalità garantita tas-servizzi 
m’għandhomx jippreġudikaw l-internet 
miftuħ “tal-aqwa sforz”. Jeħtieġ li l-
internet miftuħ jibqa’ l-istandard u ma 
jsirx eċċezzjoni.

Or. fr

Emenda 242
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-qafas
regolatorju attwali għandu l-għan li 
jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li 
jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li 
jagħżlu huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-
rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej 
għall-Komunikazzjoni Elettronika
(BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li 

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-
karatteristiċi ta’ ftuħ u tan-
nondiskriminazzjoni tal-internet huma 
fatturi ewlenin għall-innovazzjoni, l-
effiċjenza ekonomika kif ukoll 
salvagwardji għal-libertà tal-midja, il-
pluraliżmu tal-midja u d-diversità 
kulturali. Il-qafas regolatorju attwali 
għandu l-għan li jippromwovi l-kapaċità 
tal-utenti finali li jaċċessaw u jxerrdu l-
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kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-
suq tal-aċċess u l-provdiment tal-internet 
minn perspettiva tal-konsumatur, urew li 
għadd sinifikanti ta' utenti finali jiġu 
affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta' Stati Membri 
individwali.

informazzjoni jew li jużaw l-
applikazzjonijiet u s-servizzi li jagħżlu 
huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-rapport 
tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-
Komunikazzjoni Elettronika (BEREC) 
dwar prattiki tal-ġestjoni tat-traffiku 
ppubblikat f’Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f’Diċembru 2012 dwar il-funzjonament 
tas-suq tal-aċċess u l-provdiment tal-
internet minn perspettiva tal-konsumatur, 
urew li għadd sinifikanti ta’ utenti finali 
jiġu affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi fejn ir-riskju ta’ 
dawn il-prattiki huwa għoli b’mod 
partikolari għall-kumpaniji integrati 
b’mod vertikali. Dawn ix-xejriet jeħtieġu 
regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta’ Stati Membri 
individwali.

Or. en

Emenda 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-qafas 
regolatorju attwali għandu l-għan li 
jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li 
jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li 
jagħżlu huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-qafas 
regolatorju attwali għandu l-għan li 
jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li 
jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li 
jagħżlu huma. Din il-ħila tiġi żgurata bl-
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rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej 
għall-Komunikazzjoni Elettronika
(BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-
suq tal-aċċess u l-provdiment tal-internet 
minn perspettiva tal-konsumatur, urew li 
għadd sinifikanti ta' utenti finali jiġu 
affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta' Stati Membri 
individwali.

aħjar mod meta t-tipi kollha ta’ traffiku 
jiġu ttrattati b’mod indaqs mill-provdituri 
tal-komunikazzjoni elettronika lill-
pubbliku. Madankollu, dan l-aħħar, ir-
rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej 
għall-Komunikazzjoni Elettronika
(BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-
suq tal-aċċess u l-provdiment tal-internet 
minn perspettiva tal-konsumatur, urew li 
għadd sinifikanti ta’ utenti finali jiġu 
affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta’ Stati Membri 
individwali.

Or. en

Emenda 244
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-qafas 
regolatorju attwali għandu l-għan li 
jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li 
jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li 
jagħżlu huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-
rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej 
għall-Komunikazzjoni Elettronika
(BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-qafas 
regolatorju attwali għandu l-għan li 
jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li 
jaċċessaw u jxerrdu d-dejta u l-
informazzjoni jew li jużaw l-
applikazzjonijiet u s-servizzi li jagħżlu 
huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-rapport 
tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-
Komunikazzjoni Elettronika (BEREC) 
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traffiku ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat
f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament 
tas-suq tal-aċċess u l-provdiment tal-
internet minn perspettiva tal-konsumatur, 
urew li għadd sinifikanti ta' utenti finali 
jiġu affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta' Stati Membri 
individwali.

dwar prattiki tal-ġestjoni tat-traffiku 
ppubblikat f�Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat
f�Diċembru 2012 dwar il-funzjonament 
tas-suq tal-aċċess u l-provdiment tal-
internet minn perspettiva tal-konsumatur, 
urew li għadd sinifikanti ta� utenti finali 
jiġu affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta� Stati Membri 
individwali.

Or. it

Emenda 245
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Il-libertà tal-utenti finali biex 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni u 
kontenut legali, jużaw applikazzjonijiet u 
servizzi tal-għażla tagħhom hija soġġetta li 
tirrispetta l-liġi tal-Unjoni u l-liġi 
nazzjonali kompatibbli. Dan ir-
Regolament jiddefinixxi l-limiti għal kull 
restrizzjoni ta' din il-libertà minn 
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku iżda hi mingħajr preġudizzju 
għal leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, inkluż 
ir-regoli dwar id-dritt tal-awtur u d-
Direttiva 2000/31/KE.

(46) Id-dritt tal-utenti finali biex jaċċessaw 
u jxerrdu l-informazzjoni u kontenut, 
jużaw applikazzjonijiet u servizzi tal-
għażla tagħhom huwa soġġett li jirrispetta
l-liġi tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali 
kompatibbli.

Or. de

Emenda 246
Françoise Castex
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Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Il-libertà tal-utenti finali biex 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni u 
kontenut legali, jużaw applikazzjonijiet u 
servizzi tal-għażla tagħhom hija soġġetta li 
tirrispetta l-liġi tal-Unjoni u l-liġi 
nazzjonali kompatibbli. Dan ir-Regolament 
jiddefinixxi l-limiti għal kull restrizzjoni ta'
din il-libertà minn provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
iżda hi mingħajr preġudizzju għal 
leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, inkluż ir-
regoli dwar id-dritt tal-awtur u d-Direttiva 
2000/31/KE.

(46) Il-libertà tal-utenti finali biex 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni u 
kontenut legali, jużaw applikazzjonijiet u 
servizzi tal-għażla tagħhom huwa soġġett 
li jirrispetta l-liġi tal-Unjoni u l-liġi 
nazzjonali kompatibbli. Dan ir-Regolament 
jiddefinixxi l-limiti għal kull restrizzjoni 
ta’ din il-libertà minn provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
iżda hu mingħajr preġudizzju għal 
leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, inkluż ir-
regoli dwar id-dritt tal-awtur, id-Direttiva 
1995/46, id-Direttiva 2002/58 u d-Direttiva 
2000/31/KE.

Or. en

Emenda 247
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Il-libertà tal-utenti finali biex 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni u 
kontenut legali, jużaw applikazzjonijiet u 
servizzi tal-għażla tagħhom hija soġġetta li 
tirrispetta l-liġi tal-Unjoni u l-liġi 
nazzjonali kompatibbli. Dan ir-Regolament 
jiddefinixxi l-limiti għal kull restrizzjoni ta'
din il-libertà minn provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
iżda hi mingħajr preġudizzju għal 
leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, inkluż ir-
regoli dwar id-dritt tal-awtur u d-Direttiva 
2000/31/KE.

(46) Il-libertà tal-utenti finali biex 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni u 
kontenut, jużaw applikazzjonijiet u servizzi 
tal-għażla tagħhom huwa soġġett li 
jirrispetta l-liġi tal-Unjoni u l-liġi 
nazzjonali kompatibbli. Dan ir-Regolament 
jiddefinixxi l-limiti għal kull restrizzjoni 
ta’ din il-libertà minn provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
iżda hu mingħajr preġudizzju għal 
leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, inkluż ir-
regoli dwar id-dritt tal-awtur, id-Direttiva 
1995/46, id-Direttiva 2002/58, u d-
Direttiva 2000/31/KE.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għad-Direttiva 1995/46 u d-Direttiva 2002/58 jiddefinixxu l-limitu għall-ġestjoni 
tat-traffiku mill-perspettiva tal-protezzjoni tad-dejta u l-privatezza

Emenda 248
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 46a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46a) Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea teħtieġ li l-limiti 
għar-rispett għall-ħajja privata, id-dritt 
għall-kunfidenzjalità tal-
komunikazzjonijiet, id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta jew il-libertà li 
wieħed jirċievi jew jibgħat informazzjoni 
għandhom jiġu pprovduti mil-liġi u 
jirrispettaw l-essenza ta’ dawk id-drittijiet 
u l-libertajiet. Il-ġurisprudenza tal-Unjoni 
rigward il-monitoraġġ jew l-iffiltrar ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
tikkonferma li impożizzjoni ta’ obbligu 
fuq provditur ta’ komunikazzjonijiet jew 
servizzi elettroniċi li jissorvelja mingħajr 
diskriminazzjoni komunikazzjonijiet 
tikkostitwixxi mhux biss ksur serju tal-
libertà tal-provditur li jwettaq in-negozju 
tiegħu iżda wkoll tikser id-drittijiet 
fundamentali tal-klijenti tal-provditur. 
Għaldaqstant kwalunkwe skema li tinvolvi 
sorveljanza ta’ komunikazzjonijiet jew ta’ 
servizzi għandha jew tiġi prevista b’mod 
speċifiku mil-liġi tal-Unjoni, jew il-liġi 
nazzjonali tiġi adottata f’konformità mal-
liġi tal-Unjoni, jew, jekk ibbażata fuq 
arranġament volontarju, tkun soġġetta 
għal reviżjoni mill-qorti.

Or. en
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Emenda 249
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 46a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46a) In-nondiskriminazzjoni tal-
informazzjoni fil-fażi tal-ispedizzjoni, tat-
trażmissjoni u tal-wasla għandha tiġi 
żgurata biex tħeġġeġ l-innovazzjoni u l-
eliminazzjoni tal-barrieri għad-dħul, kif 
iddikjarat mill-Parlament Ewropew fir-
rapport ta’ implimentazzjoni tiegħu dwar 
il-qafas regolatorju għall-komunikazzjoni 
elettronika 213/2080;

Or. en

Emenda 250
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 46b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46b) Imġiba antikompetittiva u 
diskriminatorja potenzjali fil-ġestjoni tat-
traffiku tmur kontra l-prinċipju tan-
newtralità tan-net u l-internet miftuħ, u 
għaldaqstant għandha tkun ipprevenuta, 
kif iddikjarat ukoll mill-Parlament 
Ewropew fir-rapport ta’ inizjattiva tiegħu 
2013/2080;

Or. en

Emenda 251
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Premessa 46c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46c) Skont il-Parlament Ewropew fir-
riżoluzzjonijiet tiegħu tas-17 ta’ 
Novembru 2011 dwar l-internet miftuħ u 
n-newtralità tan-net fl-Ewropa 2011/2866, 
u tal-11 ta’ Diċembru 2012 dwar 
strateġija dwar il-libertà diġitali fil-
politika barranija tal-UE 2012/2098, il-
provdituri tas-servizzi tal-internet 
m’għandhomx jimblukkaw, 
jiddiskriminaw kontra, idgħajfu jew 
jiddegradaw il-ħila ta’ kwalunkwe 
persuna li tuża servizz biex taċċedi, tuża, 
tibgħat, tippostja, tirċievi jew toffri 
kwalunkwe kontenut, applikazzjoni jew 
servizz tal-għażla tagħha, irrispettivament 
mis-sors jew il-mira.

Or. en

Emenda 252
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku,
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku 
raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli 
tat-traffiku tinkludi prevenzjoni jew 

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku,
la jistgħu jħassru, jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw u lanqas jiddiskriminaw 
kontra kontenut, applikazzjonijiet jew 
servizzi speċifiċi jew kontra klassijiet 
speċifiċi tagħhom ħlief fil-każ ta' għadd 
limitat ta' miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku 
raġonevoli definiti b'mod ċar f'dan ir-
Regolament u li għandhom jiġu 
ġustifikati fuq bażi individwali. Dawn il-
miżuri jridu jkunu trasparenti, mandatorji 
u proporzjonati.
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impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-
pornografija tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-
tnaqqis kemm jista' jkun tal-effetti tal-
konġestjoni tan-netwerk għandu jitqies 
raġonevoli sakemm il-konġestjoni tan-
netwerk tkun biss temporanja jew 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

Or. de

Emenda 253
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku
raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-
pornografija tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-
tnaqqis kemm jista' jkun tal-effetti tal-
konġestjoni tan-netwerk għandu jitqies
raġonevoli sakemm il-konġestjoni tan-
netwerk tkun biss temporanja jew 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

(47) F’internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta’ miżuri 
ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. Dawn 
il-miżuri għandhom ikunu rilevanti, 
effiċjenti, trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji, u konformi mal-liġijiet 
eżistenti inklużi, fost l-oħrajn, dawk dwar 
il-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta. Il-
preservazzjoni tal-integrità u s-sigurtà 
tan-netwerk u t-tnaqqis kemm jista’ jkun 
tal-effetti tal-konġestjoni tan-netwerk
permezz ta’ miżuri ta’ ġestjoni tat-traffiku 
għandhom jitqiesu raġonevoli sakemm
ikunu biss temporanji jew f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali u sakemm tipi ekwivalenti ta’ 
traffiku jiġu ttrattati b’mod indaqs.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.

Emenda 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku
raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-
pornografija tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-
tnaqqis kemm jista' jkun tal-effetti tal-
konġestjoni tan-netwerk għandu jitqies 
raġonevoli sakemm il-konġestjoni tan-
netwerk tkun biss temporanja jew 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

(47) F’internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet u l-
karatteristiċi ġenerali tas-servizz, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta’ miżuri 
ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. Dawn 
il-miżuri għandhom ikunu trasparenti, 
proporzjonati u nondiskriminatorji. It-
tnaqqis kemm jista’ jkun tal-effetti tal-
konġestjoni tan-netwerk għandu jitqies 
raġonevoli sakemm il-konġestjoni tan-
netwerk tkun biss temporanja jew 
f’ċirkostanzi eċċezzjonali u jekk, fuq talba 
mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, il-
provditur jista’ juri li t-trattament indaqs 
tat-traffiku jkun inqas effiċjenti b’mod 
sostanzjali.

Meta provditur ta’ komunikazzjoni 
elettronika jieħu tali miżuri, għandu 
jinforma wkoll lill-provdituri tal-kontenut, 
tal-applikazzjonijiet u tas-servizzi li jkunu 
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affettwati.

Or. en

Emenda 255
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku
raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-pornografija 
tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-tnaqqis kemm 
jista' jkun tal-effetti tal-konġestjoni tan-
netwerk għandu jitqies raġonevoli sakemm
il-konġestjoni tan-netwerk tkun biss
temporanja jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

(47) F’internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta’ miżuri 
ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. Dawn 
il-miżuri għandhom ikunu effiċjenti, 
xierqa, trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji u konformi mal-liġijiet 
eżistenti, inklużi, fost l-oħrajn, dawk dwar 
il-protezzjoni tad-dejta. Ġestjoni 
raġonevoli tat-traffiku tinkludi l-
prevenzjoni jew impediment minn reati 
kriminali serji, inklużi azzjonijiet volontarji 
ta’ provdituri biex jipprevenu l-aċċess 
għall-pornografija tat-tfal u t-tixrid tagħha.
Il-preservazzjoni tal-integrità u s-sigurtà 
tan-netwerk u t-tnaqqis kemm jista’ jkun 
tal-effetti tal-konġestjoni tan-netwerk
permezz ta’ miżuri ta’ ġestjoni tat-traffiku 
għandhom jitqiesu raġonevoli sakemm
ikunu biss temporanji jew f’ċirkostanzi 
eċċezzjonali u sakemm tipi ekwivalenti ta’ 
traffiku jiġu ttrattati b’mod indaqs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tifsira ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandha tittejjeb u ssir aktar stretta, f’konformità 
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mal-linji gwida u l-opinjonijiet tal-BEREC u l-KEPD, bħall-użu aċċettabbli tal-ġestjoni tat-
traffiku għall-immaniġġjar ta’ sigurtà ġenwina tan-netwerk u problemi ta’ konġestjoni, waqt 
li dejjem jiġu rrispettati r-rekwiżiti ta’ privatezza tad-dejta.

Emenda 256
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw,
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku
raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-pornografija 
tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-tnaqqis kemm 
jista' jkun tal-effetti tal-konġestjoni tan-
netwerk għandu jitqies raġonevoli sakemm 
il-konġestjoni tan-netwerk tkun biss 
temporanja jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. Dawn il-
miżuri għandhom ikunu trasparenti, 
proporzjonati biex jintlaħaq għan 
leġittimu u nondiskriminatorji. ġestjoni 
raġonevoli tat-traffiku tinkludi prevenzjoni 
jew impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-pornografija 
tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-tnaqqis kemm 
jista' jkun tal-effetti tal-konġestjoni tan-
netwerk għandu jitqies raġonevoli sakemm 
il-konġestjoni tan-netwerk tkun biss 
temporanja jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali u 
l-fornitur jista’ juri, fuq talba tal-awtorità 
nazzjonali kompetenti, li l-ġestjoni ugwali 
tat-traffiku tkun inqas effiċjenti.
Meta fornitur tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi jieħu dawn il-passi, għandu 
jinforma lill-fornituri tal-kontenut, 
applikazzjonijiet u servizzi kkonċernati.

Or. es

Emenda 257
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku
raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji,
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-
pornografija tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-
tnaqqis kemm jista' jkun tal-effetti tal-
konġestjoni tan-netwerk għandu jitqies
raġonevoli sakemm il-konġestjoni tan-
netwerk tkun biss temporanja jew 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

(47) F’internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta’ miżuri 
ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. Dawn 
il-miżuri għandhom ikunu rilevanti,
trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. Ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji u 
għandha tkun konformi mal-liġijiet 
eżistenti inklużi, fost l-oħrajn, dawk dwar 
il-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta. Il-
preservazzjoni tal-integrità u s-sigurtà 
tan-netwerk u t-tnaqqis kemm jista’ jkun 
tal-effetti tal-konġestjoni tan-netwerk
permezz ta’ miżuri ta’ ġestjoni tat-traffiku 
għandhom jitqiesu raġonevoli sakemm
ikunu biss temporanji jew f’ċirkostanzi 
eċċezzjonali.

Or. en

Emenda 258
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-

(47) F’internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
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servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku 
raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-pornografija 
tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-tnaqqis kemm 
jista' jkun tal-effetti tal-konġestjoni tan-
netwerk għandu jitqies raġonevoli sakemm 
il-konġestjoni tan-netwerk tkun biss 
temporanja jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta’ miżuri 
ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. Kull 
diskriminazzjoni relatata mal-prezz jew 
kundizzjoni diskriminatorja dwar il-
volumi u veloċitajiet tad-dejta eżerċitata 
kontra kontenut, applikazzjonijiet jew 
servizzi speċifiċi għandha tiġi projbita. Il-
miżuri ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku
għandhom ikunu trasparenti, proporzjonati 
u nondiskriminatorji. Ġestjoni raġonevoli 
tat-traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta’ provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-pornografija 
tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-tnaqqis kemm 
jista’ jkun tal-effetti tal-konġestjoni tan-
netwerk għandu jitqies raġonevoli sakemm 
il-konġestjoni tan-netwerk tkun biss 
temporanja jew f’ċirkostanzi eċċezzjonali.
Ġaladarba huma jistabbilixxu tali miżuri,
il-provdituri ta’ komunikazzjoni 
elettronika għall-pubbliku għandhom 
jinfurmaw lill-provdituri ta’ kontenut, 
applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi 
b’dan.

Or. fr

Emenda 259
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 

(47) F’internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
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jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku
raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-pornografija 
tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-tnaqqis kemm 
jista' jkun tal-effetti tal-konġestjoni tan-
netwerk għandu jitqies raġonevoli sakemm
il-konġestjoni tan-netwerk tkun biss 
temporanja jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta’ miżuri 
ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. Dawn 
il-miżuri għandhom ikunu trasparenti, 
proporzjonati u nondiskriminatorji. 
Ġestjoni raġonevoli tat-traffiku tinkludi 
prevenzjoni jew impediment minn reati 
kriminali serji, inklużi azzjonijiet volontarji 
ta’ provdituri biex jipprevenu l-aċċess 
għall-pornografija tat-tfal u t-tixrid tagħha. 
It-tnaqqis kemm jista’ jkun tal-effetti tal-
konġestjoni tan-netwerk għandu jitqies 
raġonevoli f’każijiet temporanji fejn tiġi 
evidenzjata konġestjoni serja tat-traffiku,
sakemm tipi ekwivalenti ta’ traffiku jiġu 
ttrattati b’mod indaqs.

Or. en

Emenda 260
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku 
raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-

(47) F’internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta’ miżuri 
ta’ ġestjoni tat-traffiku raġonevoli mil-lat 
tekniku u mhux abbażi kummerċjali. 
Dawn il-miżuri għandhom ikunu 
trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. It-tnaqqis kemm jista’
jkun tal-effetti tal-konġestjoni tan-netwerk 
għandu jitqies raġonevoli sakemm il-
konġestjoni tan-netwerk tkun biss 
temporanja jew f’ċirkostanzi eċċezzjonali.
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pornografija tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-
tnaqqis kemm jista' jkun tal-effetti tal-
konġestjoni tan-netwerk għandu jitqies 
raġonevoli sakemm il-konġestjoni tan-
netwerk tkun biss temporanja jew 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-miżuri tekniċi għandha ssir biss permezz ta’ kriterji oġġettivi u bl-
esklużjoni ta’ kwalunkwe kriterju soġġettiv bħal “azzjonijiet volontarji u ftehimiet 
kummerċjali tal-provdituri”.

Emenda 261
Françoise Castex

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku
raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-pornografija 
tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-tnaqqis kemm 
jista' jkun tal-effetti tal-konġestjoni tan-
netwerk għandu jitqies raġonevoli sakemm 
il-konġestjoni tan-netwerk tkun biss 
temporanja jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

(47) F’internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta’ miżuri 
ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. Dawn 
il-miżuri għandhom ikunu trasparenti, 
proporzjonati u nondiskriminatorji. 
Ġestjoni raġonevoli tat-traffiku tinkludi 
prevenzjoni jew impediment minn reati 
kriminali serji, inklużi azzjonijiet volontarji 
ta’ provdituri biex jipprevenu l-aċċess 
għall-pornografija tat-tfal u t-tixrid tagħha. 
It-tnaqqis kemm jista’ jkun tal-effetti tal-
konġestjoni tan-netwerk għandu jitqies 
raġonevoli sakemm il-konġestjoni tan-
netwerk tkun biss temporanja jew 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali.
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Or. en

Emenda 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku
raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-pornografija 
tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-tnaqqis kemm 
jista' jkun tal-effetti tal-konġestjoni tan-
netwerk għandu jitqies raġonevoli sakemm 
il-konġestjoni tan-netwerk tkun biss 
temporanja jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

(47) F’internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta’ miżuri 
ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku li jkunu 
definiti b’mod ċar. Dawn il-miżuri 
għandhom ikunu trasparenti, proporzjonati 
u nondiskriminatorji. Ġestjoni raġonevoli 
tat-traffiku tista’ tinkludi azzjonijiet 
volontarji ta’ provdituri biex jipprevenu l-
aċċess għall-pornografija tat-tfal u t-tixrid 
tagħha, soġġett għal reviżjoni ġudizzjarja. 
It-tnaqqis kemm jista’ jkun tal-effetti tal-
konġestjoni tan-netwerk jista’ jitqies 
raġonevoli sakemm il-konġestjoni tan-
netwerk tkun biss temporanja jew 
f’ċirkostanzi eċċezzjonali.

Or. en

Emenda 263
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
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tal-Unjoni Ewropea teħtieġ li l-limiti 
għar-rispett għall-ħajja privata, id-dritt 
għall-kunfidenzjalità tal-
komunikazzjonijiet, id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta jew il-libertà li 
wieħed jirċievi jew jibgħat informazzjoni 
għandhom jiġu pprovduti mil-liġi u 
jirrispettaw l-essenza ta’ dawk id-drittijiet 
u l-libertajiet. Fil-kuntest ta’ miżuri ta’ 
ġestjoni tat-traffiku, is-CJEU fil-Każ C-
70/10, SABAM v. Tiscali (Scarlet), 
rigward il-monitoraġġ ġenerali ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi, tiddikjara
li impożizzjoni ta’ obbligu fuq provditur 
ta’ servizz tal-internet ta’ 
komunikazzjonijiet jew servizzi elettroniċi 
biex jissorvelja mingħajr diskriminazzjoni 
komunikazzjonijiet tikkostitwixxi mhux 
biss ksur serju tal-libertà tal-provditur li 
jwettaq in-negozju tiegħu, iżda tista’ tikser 
ukoll id-drittijiet fundamentali tal-klijenti 
tal-provditur. Għaldaqstant kwalunkwe 
skema li tinvolvi monitoraġġ ġenerali ta’ 
komunikazzjonijiet min-naħa tal-
provdituri ta’ komunikazzjonijiet jew 
servizzi elettroniċi għandha tiġi prevista 
b’mod speċifiku mil-liġi tal-Unjoni, jew 
mil-liġi nazzjonali adottata f’konformità 
mal-liġi tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 264
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) Id-Direttiva 2002/58/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-
dejta personali u l-protezzjoni tal-
privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni 
elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u 
l-komunikazzjoni elettronika) hi mingħajr 
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preġudizzju għal dan.

Or. de

Emenda 265
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) It-tariffi bbażati fuq il-volum 
għandhom jitqiesu kompatibbli mal-
prinċipju ta' internet miftuħ sakemm dawn 
ikunu jippermettu lill-utenti finali biex 
jagħżlu t-tariffa korrispondenti għall-
konsum normali tad-dejta tagħhom, skont 
informazzjoni trasparenti dwar il-
kundizzjonijiet u l-implikazzjonijiet ta' din 
l-għażla. Fl-istess waqt, dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jadattaw aħjar il-kapaċitajiet tan-netwerks 
skont il-volumi tad-dejta mistennija. Hu 
essenzjali li l-utenti finali jkunu infurmati 
bis-sħiħ, qabel jaqblu ma' xi 
limitazzjonijiet fil-volum jew fil-veloċità 
tad-dejta u mat-tariffi applikabbli, li huma 
jistgħu jsegwu kontinwament il-konsum 
tagħhom u faċilment jistgħu jiksbu 
estensjonijiet fil-volumi tad-dejta 
disponibbli jekk dawn ikunu jixtiequ.

(48) It-tariffi bbażati fuq il-volum 
għandhom jitqiesu kompatibbli mal-
prinċipju ta’ internet miftuħ sakemm dawn 
ikunu jippermettu lill-utenti finali biex 
jagħżlu t-tariffa korrispondenti għall-
konsum normali tad-dejta tagħhom, skont 
informazzjoni trasparenti dwar il-
kundizzjonijiet u l-implikazzjonijiet ta' din 
l-għażla. Fl-istess waqt, dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jadattaw aħjar il-kapaċitajiet tan-netwerks 
skont il-volumi tad-dejta mistennija.
Sabiex ifasslu l-offerti tagħhom skont ix-
xewqa tax-xerrejja biex jissodisfaw id-
domanda tal-utenti finali għal kontenut, 
servizzi jew applikazzjonijiet speċifiċi, il-
provdituri tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi jistgħu jipprovdu offerti fejn it-
trasferiment ta’ dejta għal tali kontenut, 
servizzi jew applikazzjonijiet ma 
jitnaqqasx mill-allokazzjoni tad-dejta tal-
klijenti. Hu essenzjali li l-utenti finali 
jkunu infurmati bis-sħiħ, qabel jaqblu ma’
xi limitazzjonijiet fil-volum jew fil-veloċità 
tad-dejta u mat-tariffi applikabbli, li huma 
jistgħu jsegwu kontinwament il-konsum 
tagħhom u faċilment jistgħu jiksbu 
estensjonijiet fil-volumi tad-dejta 
disponibbli jekk dawn ikunu jixtiequ.

Or. en
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Emenda 266
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) It-tariffi bbażati fuq il-volum 
għandhom jitqiesu kompatibbli mal-
prinċipju ta' internet miftuħ sakemm dawn 
ikunu jippermettu lill-utenti finali biex 
jagħżlu t-tariffa korrispondenti għall-
konsum normali tad-dejta tagħhom, skont 
informazzjoni trasparenti dwar il-
kundizzjonijiet u l-implikazzjonijiet ta' din 
l-għażla. Fl-istess waqt, dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jadattaw aħjar il-kapaċitajiet tan-netwerks 
skont il-volumi tad-dejta mistennija. Hu 
essenzjali li l-utenti finali jkunu infurmati 
bis-sħiħ, qabel jaqblu ma' xi 
limitazzjonijiet fil-volum jew fil-veloċità 
tad-dejta u mat-tariffi applikabbli, li huma 
jistgħu jsegwu kontinwament il-konsum 
tagħhom u faċilment jistgħu jiksbu 
estensjonijiet fil-volumi tad-dejta 
disponibbli jekk dawn ikunu jixtiequ.

(48) It-tariffi bbażati fuq il-volum 
għandhom jitqiesu kompatibbli mal-
prinċipju ta' internet miftuħ sakemm dawn 
ikunu jippermettu lill-utenti finali biex 
jagħżlu t-tariffa korrispondenti għall-
konsum normali tad-dejta tagħhom, skont 
informazzjoni ċara, trasparenti u espliċita
dwar il-kundizzjonijiet u l-
implikazzjonijiet ta' din l-għażla. Fl-istess 
waqt, dawn it-tariffi għandhom jippermettu 
lill-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku li jadattaw aħjar il-
kapaċitajiet tan-netwerks skont il-volumi 
tad-dejta mistennija. Hu essenzjali li l-
utenti finali jkunu infurmati bis-sħiħ, qabel 
jaqblu ma' xi limitazzjonijiet fil-volum jew 
fil-veloċità tad-dejta u mat-tariffi 
applikabbli, li huma jistgħu jsegwu 
kontinwament il-konsum tagħhom u 
faċilment jistgħu jiksbu estensjonijiet fil-
volumi tad-dejta disponibbli jekk dawn 
ikunu jixtiequ.

Or. es

Emenda 267
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta' kwalità tas-servizzi
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-

(49) Servizzi u applikazzjonijiet ipprovduti 
b’livell aħjar ta’ kwalità tas-servizzi
jistgħu jiġu offruti mill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew mill-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet jew is-servizzi Għalhekk 
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servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta' 
vidjokonferenza u ċerti applikazzjonijiet 
tas-saħħa. Għalhekk l-utenti finali 
għandhom ukoll ikunu liberi biex 
jikkonkludu ftehimiet dwar il-provdiment 
ta' servizzi speċjalizzati bi kwalità tas-
servizzi aħjar ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew ma' provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet jew is-servizzi.

l-utenti finali għandhom ukoll ikunu liberi 
biex jikkonkludu ftehimiet dwar il-
provdiment ta’ dawn is-servizzi
speċjalizzati bi kwalità tas-servizzi aħjar 
ma’ provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew ma’ provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Meta jiġu konklużi ftehimiet bħal 
dawn mal-provditur tal-aċċess għall-
internet, il-provditur għandu jiżgura li s-
servizz bi kwalità aħjar ma jnaqqasx il-
kwalità ġenerali tal-aċċess għall-internet. 
Għaldaqstant it-teħid ta’ servizzi 
speċjalizzati mill-utenti finali u l-
provdituri tas-servizzi tal-applikazzjoni u 
dawk kummerċjali għandu jsir fuq bażi 
volontarja u nondiskriminatorja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara li kkunsidra l-konklużjoni tal-BEREC li l-kontroll tal-utent għandu jipprevali kull fejn 
ikun possibbli, huwa importanti li r-Regolament jiċċara li l-utenti finali u l-provdituri tas-
servizzi ta’ applikazzjoni u dawk kummerċjali ma jkollhomx iħabbtu wiċċhom ma’ 
kundizzjonijiet u kwalità subottimali ta’ aċċess għall-internet b’mod li jkunu obbligati 
jiftiehmu kuntratt għal servizzi speċjalizzati. Għaldaqstant it-teħid ta’ servizzi speċjalizzati 
għandu jkun assolutament volontarju.

Emenda 268
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta' kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta' vidjokonferenza 
u ċerti applikazzjonijiet tas-saħħa. 

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta’ kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta’
vidjokonferenza u ċerti applikazzjonijiet 
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Għalhekk l-utenti finali għandhom ukoll 
ikunu liberi biex jikkonkludu ftehimiet 
dwar il-provdiment ta' servizzi speċjalizzati 
bi kwalità tas-servizzi aħjar ma' provdituri 
tal-komunikazzjoni elettronika lill-
pubbliku jew ma' provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet jew is-servizzi.

tas-saħħa. Għalhekk l-utenti finali 
għandhom ukoll ikunu liberi biex 
jikkonkludu ftehimiet dwar il-provdiment 
ta' servizzi speċjalizzati bi kwalità tas-
servizzi aħjar ma’ provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew ma’ provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet jew is-servizzi. Il-
provdiment ta’ dawn is-servizzi 
speċjalizzati ma għandux idgħajjef il-
kwalità ġenerali tas-servizzi tal-aċċess 
għall-internet. Barra dan, il-miżuri ta’ 
ġestjoni tat-traffiku ma għandhomx jiġu 
applikati b’tali mod li joħolqu 
diskriminazzjoni kontra servizzi 
speċjalizzati li jikkompetu ma’ dawk 
offruti mill-provditur tal-aċċess għall-
internet direttament jew fi sħubija ma 
intrapriżi oħra għajr jekk tkun teżisti 
ġustifikazzjoni oġġettiva.

Or. en

Emenda 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta' kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta' vidjokonferenza 
u ċerti applikazzjonijiet tas-saħħa. 
Għalhekk l-utenti finali għandhom ukoll 
ikunu liberi biex jikkonkludu ftehimiet 
dwar il-provdiment ta' servizzi 
speċjalizzati bi kwalità tas-servizzi aħjar 
ma' provdituri tal-komunikazzjoni 

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu ottimizzazzjonijiet sabiex jiġu 
żgurati karatteristiċi tas-servizzi li joffru l-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku jew il-provdituri tal-kontenut, 
l-applikazzjonijiet jew is-servizzi. Dawn is-
servizzi, fost l-oħrajn, jistgħu jinkludu 
xandir bil-Protokoll tal-Internet (IP-TV), 
mezzi ta’ vidjokonferenza u ċerti 
applikazzjonijiet tas-saħħa. Għalhekk l-
utenti finali għandhom ukoll ikunu liberi 
biex jikkonkludu ftehimiet dwar il-
provdiment ta’ servizzi speċjalizzati bi 
kwalità ottimizzata tas-servizzi aħjar ma’
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elettronika lill-pubbliku jew ma' provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi.

provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku jew ma’ provdituri tal-
kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Meta jiġu implimentati tali 
ftehimiet flimkien ma’ servizzi ta’ aċċess 
għall-internet, il-provdituri responsabbli 
għandhom jiżguraw li s-servizz ta’ kwalità 
ottimizzata ma jdgħajjifx il-kwalità 
ġenerali tal-aċċess għall-internet.

Or. en

Emenda 270
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta' kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta' vidjokonferenza 
u ċerti applikazzjonijiet tas-saħħa. 
Għalhekk l-utenti finali għandhom ukoll 
ikunu liberi biex jikkonkludu ftehimiet 
dwar il-provdiment ta' servizzi 
speċjalizzati bi kwalità tas-servizzi aħjar 
ma' provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew ma' provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi.

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta’ kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta’
vidjokonferenza u ċerti applikazzjonijiet 
tas-saħħa. Għalhekk l-utenti finali 
għandhom ukoll ikunu liberi biex 
jikkonkludu ftehimiet dwar il-provdiment 
ta’ servizzi speċjalizzati bi kwalità tas-
servizzi aħjar ma’ provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew ma' provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet jew is-servizzi. It-teħid, 
min-naħa ta’ utenti finali jew provdituri 
ta’ kontenut, applikazzjonijiet u servizzi 
ta’ offerti kummerċjali għal servizzi 
speċjalizzati għandu jsir fuq bażi 
volontarja u nondiskriminatorja.

Or. en



PE524.835v01-00 100/214 AM\1012835MT.doc

MT

Emenda 271
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta' kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta' vidjokonferenza 
u ċerti applikazzjonijiet tas-saħħa. 
Għalhekk l-utenti finali għandhom ukoll 
ikunu liberi biex jikkonkludu ftehimiet 
dwar il-provdiment ta' servizzi 
speċjalizzati bi kwalità tas-servizzi aħjar 
ma' provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew ma' provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi.

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta’ kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta’
vidjokonferenza u ċerti applikazzjonijiet 
tas-saħħa. Għalhekk l-utenti finali 
għandhom ukoll ikunu liberi biex 
jikkonkludu ftehimiet dwar il-provdiment 
ta’ servizzi speċjalizzati bi kwalità tas-
servizzi aħjar ma’ provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew ma’ provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet jew is-servizzi.
Madankollu dawn is-servizzi speċjalizzati 
għandhom jibqgħu l-eċċezzjoni u 
m’għandhomx jinbiegħu jew jintużaw 
b’mod wiesa’ bħala sostitut għas-servizz 
ta’ aċċess għall-internet;

Or. en

Emenda 272
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta' kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta’ kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 



AM\1012835MT.doc 101/214 PE524.835v01-00

MT

tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta' vidjokonferenza 
u ċerti applikazzjonijiet tas-saħħa. 
Għalhekk l-utenti finali għandhom ukoll 
ikunu liberi biex jikkonkludu ftehimiet 
dwar il-provdiment ta' servizzi 
speċjalizzati bi kwalità tas-servizzi aħjar 
ma' provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew ma' provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi.

tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta’
vidjokonferenza u ċerti applikazzjonijiet 
tas-saħħa. Għalhekk l-utenti finali 
għandhom ukoll ikunu liberi biex 
jikkonkludu ftehimiet dwar il-provdiment 
ta’ servizzi speċjalizzati bi kwalità tas-
servizzi aħjar ma’ provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew ma’ provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet jew is-servizzi. Għandu 
jiġi żgurat li tali ftehimiet ma jdgħajfux il-
kwalità ġenerali tal-aċċess għall-internet 
u jwasslu għal internet b’żewġ veloċitajiet. 

Or. en

Emenda 273
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta' kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta' vidjokonferenza 
u ċerti applikazzjonijiet tas-saħħa. 
Għalhekk l-utenti finali għandhom ukoll 
ikunu liberi biex jikkonkludu ftehimiet 
dwar il-provdiment ta' servizzi 
speċjalizzati bi kwalità tas-servizzi aħjar 
ma' provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew ma' provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi.

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta’ kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku. Dawn is-servizzi, 
fost l-oħrajn, jistgħu jinkludu xandir bil-
Protokoll tal-Internet (IP-TV), mezzi ta' 
vidjokonferenza u ċerti applikazzjonijiet 
tas-saħħa. Għalhekk l-utenti finali 
għandhom ukoll ikunu liberi biex 
jikkonkludu ftehimiet dwar il-provdiment 
ta’ servizzi speċjalizzati bi kwalità tas-
servizzi aħjar ma’ provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku.
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Or. en

Emenda 274
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-
traffiku li ma tkunx sensittiva għall-ħin. 
Il-possibbiltà għall-provdituri tal-
kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi
biex jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli
ta' kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku
hemm bżonnha għall-provdiment ta' 
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta' 
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati
b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu sostanzjalment il-kwalità 
ġenerali tas-servizzi tal-aċċess għall-
internet.

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità. Għall-forniment
ta' servizzi speċjalizzati f'netwerks 
magħluqa, huwa neċessarju li l-provdituri
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi
jkollhom il-possibilità jinnegozjaw, għal 
grupp limitat ta' utenti, kwalità partikolari
ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku. 
Dan mistenni li jkollu rwol importanti fl-
iżvilupp ta' servizzi ġodda bħall-
komunikazzjoni M2M (bejn magna u 
magna). Servizzi speċjalizzati la jistgħu 
jirrestrinġu l-kwalità ta’ servizzi miftuħin
tal-aċċess għall-internet u lanqas jiġu 
kkummerċjalizzati bħala sostitut għall-
internet jew użati bħala tali. Dawn huma 
awtorizzati biss jekk b’mod ipprovat 
għalihom tkun teżisti neċessità teknika u 
raġonevoli li tmur lil hinn mill-interess 
ekonomiku personali, sabiex ikunu 
jistgħu jiġu pprovduti applikazzjonijiet li 
huma kritiċi fil-ħin reali bi kwalità 
partikolari. F'każ li s-servizzi speċjalizzati 
jiġu offruti jew kummerċjalizzati minn 
operaturi tal-aċċess għan-netwerk, huma 
għandhom l-obbligu li fl-istess ħin joffru 
servizz miftuħ tal-aċċess għall-internet 
skont it-tifsira tal-premessa 45. Diversi 
servizzi tal-internet miftuħ huma soġġetti 
għall-prinċipju tal-aħjar sforz.

Or. de
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Emenda 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta'
kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku
hemm bżonnha għall-provdiment ta'
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta' 
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu sostanzjalment il-kwalità ġenerali
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta’ trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta’ prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta’
kwalità ta’ servizzi ma’ provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku
tista’ trawwem l-iżvilupp ta’ servizzi 
ġodda bħall-komunikazzjoni M2M (bejn 
magna u magna). Fl-istess waqt, dawn l-
arranġamenti għandhom jippermettu lill-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku li jibbilanċjaw aħjar it-traffiku 
u jipprevenu konġestjoni fin-netwerks. 
Għalhekk, il-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi, u l-provdituri 
tal-komunikazzjoni elettronika lill-
pubbliku għandhom ikunu liberi li 
jikkonkludu ftehimiet dwar servizzi 
speċjalizzati b’livelli definiti ta’ kwalità 
tas-servizzi sakemm dawn il-livelli definiti 
ta’ kwalità jkunu meħtieġa mil-lat tekniku 
għall-funzjonalità tas-servizz u dawn il-
ftehimiet ma jkunux qed idgħajfu l-kwalità
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet, skont 
il-prinċipju tan-newtralità tan-net.

Or. en

Emenda 276
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi
livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta'
kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
hemm bżonnha għall-provdiment ta'
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta'
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu sostanzjalment il-kwalità ġenerali 
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta’ trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta’ prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta’
kwalità ta' servizzi ma’ provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
hemm bżonnha għall-provdiment ta’
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta’
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b’livelli definiti ta’ kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu sostanzjalment il-kwalità ġenerali 
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet. F’dan 
ir-rigward, l-allokazzjoni dinamika tal-
kapaċità li ma tintużax għal servizzi 
speċjalizzati, meta jintfew, għas-servizz 
tal-aċċess għall-internet tikkontribwixxi 
għall-kwalità ġenerali tagħha;

Or. en

Emenda 277
Françoise Castex
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Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta'
kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku
hemm bżonnha għall-provdiment ta'
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta'
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu sostanzjalment il-kwalità ġenerali
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta’ trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta’ prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta’
kwalità ta’ servizzi ma’ provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku
tista’ sservi għall-provdiment ta’ servizzi 
speċjalizzati u hu mistenni li jkollha rwol 
importanti fl-iżvilupp ta’ servizzi ġodda 
bħall-komunikazzjoni M2M (bejn magna u 
magna). Fl-istess waqt, dawn l-
arranġamenti għandhom jippermettu lill-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku li jibbilanċjaw aħjar it-traffiku 
u jipprevenu konġestjoni fin-netwerks. 
Għalhekk, il-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi, u l-provdituri 
tal-komunikazzjoni elettronika lill-
pubbliku għandhom ikunu liberi li 
jikkonkludu ftehimiet dwar servizzi 
speċjalizzati b’livelli definiti ta’ kwalità 
tas-servizzi sakemm dawn il-karatteristiċi 
ta’ kwalità jkunu meħtieġa mil-lat tekniku 
għall-funzjonalità tas-servizz u l-ftehimiet
ma jkunux qed idgħajfu l-kwalità tas-
servizzi tal-aċċess għall-internet.

Or. en

Emenda 278
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 50
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta'
kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku
hemm bżonnha għall-provdiment ta'
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta'
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu sostanzjalment il-kwalità ġenerali
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta’ trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta’ prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta’
kwalità ta' servizzi ma’ provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku
tista’ tintuża għall-provdiment ta’ servizzi 
speċjalizzati u hu mistenni li jkollha rwol 
importanti fl-iżvilupp ta’ servizzi ġodda 
bħall-komunikazzjoni M2M (bejn magna u 
magna). Fl-istess waqt, dawn l-
arranġamenti għandhom jippermettu lill-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku li jibbilanċjaw aħjar it-traffiku 
u jipprevenu konġestjoni fin-netwerks. 
Għalhekk, il-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi, u l-provdituri 
tal-komunikazzjoni elettronika lill-
pubbliku għandhom ikunu liberi li 
jikkonkludu ftehimiet dwar servizzi 
speċjalizzati b’livelli definiti ta’ kwalità 
tas-servizzi sakemm dawn il-karatteristiċi 
ta’ kwalità jkunu meħtieġa mil-lat tekniku 
għall-funzjonalità tas-servizz u l-ftehimiet
ma jkunux qed idgħajfu l-kwalità tas-
servizzi tal-aċċess għall-internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Servizz speċjalizzat ma għandux jitqies bħala mod arbitrarju sabiex il-Provdituri tas-Servizz 
tal-Internet u l-Provdituri tal-Aċċess għall-Internet ikunu kompletament ħielsa li jidħlu fi 
ftehimiet kummerċjali bejniethom, billi jevitaw dispożizzjonijiet ta’ “internet miftuħ”, u jiksru 
kemm il-libertà tal-komunikazzjoni kif ukoll il-kompetizzjoni u l-innovazzjoni fl-ekonomija 
diġitali. Għal din ir-raġuni, huwa obbligatorju li jiġi speċifikat li s-servizzi speċjalizzati 
għandhom ikunu distinti mis-servizzi ta’ aċċess għall-internet, u ma għandhomx jirreplikaw 
servizz li diġà jeżisti li diġà jkun aċċessibbli fuq l-internet.
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Emenda 279
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta' 
kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku
hemm bżonnha għall-provdiment ta' 
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta' 
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu sostanzjalment il-kwalità ġenerali
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta' 
kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku
tiftaħ il-bieb għall-provdiment ta' servizzi 
speċjalizzati u hu mistenni li jkollha rwol 
importanti fl-iżvilupp ta' servizzi ġodda 
bħall-komunikazzjoni M2M (bejn magna u 
magna). Fl-istess waqt, dawn l-
arranġamenti għandhom jippermettu lill-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku li jibbilanċjaw aħjar it-traffiku 
u jipprevenu konġestjoni fin-netwerks. 
Għalhekk, il-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi, u l-provdituri 
tal-komunikazzjoni elettronika lill-
pubbliku għandhom ikunu liberi li 
jikkonkludu ftehimiet dwar servizzi 
speċjalizzati b'livelli definiti ta' kwalità tas-
servizzi sakemm dawn il-ftehimiet ma 
jkunux qed idgħajfu l-kwalità tas-servizzi 
tal-aċċess għall-internet.

Or. es

Emenda 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Premessa 50
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta'
kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
hemm bżonnha għall-provdiment ta'
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta'
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu sostanzjalment il-kwalità ġenerali
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta’ trażmissjoni bbażati
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta’ prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta’
kwalità ta’ servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
hemm bżonnha għall-provdiment ta’
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta’
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b’livelli definiti ta’ kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu l-kwalità tas-servizzi tal-aċċess 
għall-internet.

Or. en

Emenda 281
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
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applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta'
kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku
hemm bżonnha għall-provdiment ta'
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta'
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu sostanzjalment il-kwalità ġenerali 
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta’ trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta’ prijorità għat-traffiku 
li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-
possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta’
kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku
tista’ tkun meħtieġa għall-provdiment ta’
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta’
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b’livelli definiti ta’ kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu sostanzjalment il-kwalità ġenerali 
tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

Or. en

Emenda 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-
utenti finali effettivament ikunu jistgħu 
jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-aċċess 
tal-internet miftuħ. Għal dan il-għan, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-
utenti finali effettivament ikunu jistgħu 
jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-aċċess 
tal-internet miftuħ. Għal dan il-għan, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-
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rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta' servizzi 
tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji 
u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux 
sostanzjalment minn servizzi speċjalizzati. 
Fil-valutazzjoni tagħhom ta' xkiel ġenerali 
possibbli għas-servizzi tal-internet, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iqisu parametri ta' kwalità bħat-
timing u l-affidabbiltà (latenza, jitter, telf 
fil-pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni 
fin-netwerk, veleoċitajiet attwali kontra 
dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi 
tal-aċċess tal-internet imqabbla ma'
servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif 
perċepita mill-utenti aħħarin. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jingħataw is-setgħa jimponu 
rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-servizzi 
fuq kull provditur tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew fuq uħud 
individwali, jekk dan ikun meħtieġ biex 
jevita degradazzjoni ġenerali fil-kwalità 
tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess għall-
internet.

rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta’ servizzi 
tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji 
u ta’ kwalità għolja li ma jiddgħajfux 
sostanzjalment minn servizzi speċjalizzati.
L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ċari 
u komprensibbli ta’ notifika u rimedju 
għall-utenti finali soġġetti għal 
diskriminazzjoni, restrizzjoni jew 
interferenza ta’ kontenut, servizzi jew 
applikazzjonijiet online. Fil-valutazzjoni 
tagħhom ta’ xkiel ġenerali possibbli għas-
servizzi tal-internet, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu 
parametri ta’ kwalità bħat-timing u l-
affidabbiltà (latenza, jitter, telf fil-
pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni 
fin-netwerk, veloċitajiet attwali kontra 
dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi 
tal-aċċess tal-internet imqabbla ma’
servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif 
perċepita mill-utenti finali. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 
is-setgħa jimponu rekwiżiti minimi tal-
kwalità tas-servizzi fuq kull provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew fuq uħud individwali, jekk dan ikun 
meħtieġ biex jevita degradazzjoni ġenerali 
fil-kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-
aċċess għall-internet.

Or. en

Emenda 283
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-
utenti finali effettivament ikunu jistgħu 
jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-aċċess 

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-
utenti finali effettivament ikunu jistgħu 
jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-aċċess 
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tal-internet miftuħ. Għal dan il-għan, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-
rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta' servizzi 
tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji 
u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux 
sostanzjalment minn servizzi speċjalizzati. 
Fil-valutazzjoni tagħhom ta' xkiel ġenerali 
possibbli għas-servizzi tal-internet, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iqisu parametri ta' kwalità bħat-
timing u l-affidabbiltà (latenza, jitter, telf 
fil-pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni 
fin-netwerk, veleoċitajiet attwali kontra 
dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi 
tal-aċċess tal-internet imqabbla ma'
servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif 
perċepita mill-utenti aħħarin. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jingħataw is-setgħa jimponu 
rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-servizzi 
fuq kull provditur tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew fuq uħud 
individwali, jekk dan ikun meħtieġ biex 
jevita degradazzjoni ġenerali fil-kwalità 
tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess għall-
internet.

tal-internet miftuħ. Għal dan il-għan, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-
rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta’ servizzi 
tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji 
u ta’ kwalità għolja. Fil-valutazzjoni 
tagħhom ta’ xkiel ġenerali possibbli għas-
servizzi tal-internet, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu
parametri ta’ kwalità bħat-timing u l-
affidabbiltà (latenza, jitter, telf fil-
pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni 
fin-netwerk, veloċitajiet attwali kontra 
dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi 
tal-aċċess tal-internet imqabbla ma’
servizzi ta’ kwalità aħjar, u l-kwalità kif 
perċepita mill-utenti finali. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 
is-setgħa jimponu rekwiżiti minimi tal-
kwalità tas-servizzi fuq kull provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew fuq uħud individwali, jekk dan ikun 
meħtieġ biex jevita degradazzjoni ġenerali 
fil-kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-
aċċess għall-internet jew biex tiġi 
salvagwardjata l-ħila tal-utenti finali li 
jaċċedu u jiddistribwixxu kontenut jew 
informazzjoni jew jużaw applikazzjonijiet 
u servizzi tal-għażla tagħhom.

Or. en

Emenda 284
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-
utenti finali effettivament ikunu jistgħu 
jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-
aċċess tal-internet miftuħ. Għal dan il-

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-
utenti finali effettivament ikunu jistgħu 
jeżerċitaw id-dritt biex jużaw l-aċċess tal-
internet miftuħ. Għal dan il-għan, l-
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għan, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandu jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u 
tar-rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta' servizzi 
tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji 
u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux 
sostanzjalment minn servizzi speċjalizzati. 
Fil-valutazzjoni tagħhom ta' xkiel ġenerali 
possibbli għas-servizzi tal-internet, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iqisu parametri ta' kwalità bħat-
timing u l-affidabbiltà (latenza, jitter, telf 
fil-pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni 
fin-netwerk, veleoċitajiet attwali kontra 
dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi 
tal-aċċess tal-internet imqabbla ma' 
servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif 
perċepita mill-utenti aħħarin. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jingħataw is-setgħa jimponu 
rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-servizzi 
fuq kull provditur tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew fuq uħud 
individwali, jekk dan ikun meħtieġ biex 
jevita degradazzjoni ġenerali fil-kwalità 
tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess għall-
internet.

awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-
rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta' servizzi 
tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji 
u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux 
sostanzjalment minn servizzi speċjalizzati. 
Fil-valutazzjoni tagħhom ta' xkiel ġenerali 
possibbli għas-servizzi tal-internet, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iqisu parametri ta' kwalità bħat-
timing u l-affidabbiltà (latenza, jitter, telf 
fil-pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni 
fin-netwerk, veloċitajiet attwali kontra 
dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi 
tal-aċċess tal-internet imqabbla ma' 
servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif 
perċepita mill-utenti finali. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 
is-setgħa jimponu rekwiżiti minimi tal-
kwalità tas-servizzi fuq kull provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew fuq uħud individwali, jekk dan ikun 
meħtieġ biex jevita degradazzjoni ġenerali 
fil-kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-
aċċess għall-internet.

Or. de

Emenda 285
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Fir-rigward ta' tagħmir terminali, il-
kuntratti għandhom jispeċifikaw kull
restrizzjoni imposta mill-provditur fejn 
jidħol l-użu tat-tagħmir, pereżempju
b'apparat mobbli bis-"SIM-locking", u 
kull imposta dovuta għat-terminazzjoni tal-
kuntratt qabel id-data tal-iskadenza 
miftiehma. L-ebda imposta ma għandha 

(57) Fir-rigward ta� tagħmir terminali, il-
kuntratti għandhom jispeċifikaw, b�mod 
ċar u li jinftiehem, kull restrizzjoni 
imposta mill-provditur fejn jidħol l-użu tat-
tagħmir, pereżempju b�apparat mobbli 
bis-"SIM-locking", u kull imposta dovuta 
għat-terminazzjoni tal-kuntratt qabel id-
data tal-iskadenza miftiehma. L-ebda 
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tkun dovuta wara li jiskadi t-tul taż-żmien 
miftiehem tal-kuntratt.

imposta ma għandha tkun dovuta wara li 
jiskadi t-tul taż-żmien miftiehem tal-
kuntratt.

Or. it

Emenda 286
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Biex jiġu evitati ħasdiet bil-kontijiet, 
l-utenti finali għandhom ikunu jistgħu 
jiddefinixxu limiti finanzjarji massimi 
għall-imposti relatati ma' kemm jużaw is-
servizzi tas-sejħiet u tal-aċċess għall-
internet. Din il-faċilità għandha tkun 
disponibbli bla ħlas, b'notifika xierqa li 
tkun tista' terġa' tiġi kkonsultata mill-ġdid 
meta jinqorob il-limitu. Meta jintlaħaq il-
limitu massimu, l-utenti finali ma 
għandhomx jibqgħu jirċievu dawk is-
servizzi u ma għandhomx jibqgħu jintalbu 
jħallsu għalihom, sakemm dawn ma 
jitolbux speċifikament li jissokta l-
provdiment kif miftiehem mal-provditur.

(58) Biex jiġu evitati ħasdiet bil-kontijiet, 
l-utenti finali għandhom ikunu jistgħu 
jiddefinixxu limiti finanzjarji massimi 
għall-imposti relatati ma' kemm jużaw is-
servizzi tas-sejħiet u tal-aċċess għall-
internet. Din il-faċilità għandha tkun 
disponibbli bla ħlas u permezz ta� 
proċeduri sempliċi, b�notifika xierqa li 
tkun tista� terġa� tiġi kkonsultata mill-
ġdid meta jinqorob il-limitu. Meta jintlaħaq 
il-limitu massimu, l-utenti finali ma 
għandhomx jibqgħu jirċievu dawk is-
servizzi u ma għandhomx jibqgħu jintalbu 
jħallsu għalihom, sakemm dawn ma 
jitolbux speċifikament li jissokta l-
provdiment kif miftiehem mal-provditur.

Or. it

Emenda 287
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) L-esperjenza mill-Istati Membri u 
minn studju riċenti li kkummissjonat l-
Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi u 
s-Saħħa wriet li perjodi twal tal-kuntratt u 

(59) L-esperjenza mill-Istati Membri u 
minn studju riċenti li kkummissjonat l-
Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi u 
s-Saħħa wriet li perjodi twal tal-kuntratt u 
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estensjonijiet awtomatiċi jew taċiti tal-
kuntratti joħolqu ostakli sinifikanti biex 
wieħed ikun jista' jibdel il-provditur. 
Għaldaqstant hu mixtieq li bla ma jġarrbu 
spejjeż, l-utenti finali għandhom ikunu 
jistgħu jitterminaw kuntratt sitt xhur wara 
l-konklużjoni tiegħu. F'dan il-każ, l-utenti 
finali jistgħu jintalbu jikkompensaw lill-
provdituri tagħhom għall-valur residwu tat-
tagħmir terminali sussidjat jew għall-valur 
pro rata tempore ta' xi promozzjonijiet 
oħrajn. Il-kuntratti li jiġu estiżi b'mod 
taċitu għandhom ikunu soġġetti għal 
terminazzjoni b'perjodu ta' avviż ta' 
xahar.

estensjonijiet awtomatiċi jew taċiti tal-
kuntratti joħolqu ostakli sinifikanti biex 
wieħed ikun jista' jibdel il-provditur. 
Għaldaqstant hu mixtieq li l-utenti finali 
għandhom ikunu jistgħu jitterminaw 
kuntratt b’perjodu ta’ notifika ta’ xahar, 
bla ma jġarrbu spejjeż. F'dan il-każ, l-
utenti finali jistgħu jintalbu jikkompensaw 
lill-provdituri tagħhom għall-valur residwu 
tat-tagħmir terminali sussidjat jew għall-
valur pro rata tempore ta' xi 
promozzjonijiet oħrajn.

Or. es

Emenda 288
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Sabiex jieħdu vantaġġ sħiħ mill-
ambjent kompetittiv, l-utenti finali 
għandhom ikunu jistgħu jagħmlu għażliet 
infurmati u jibdlu minn provditur għal 
ieħor meta dan ikun fl-interess tagħhom. 
Għalhekk, l-utenti finali għandhom ikunu 
jistgħu jaqilbu mingħajr ma jixxekklu minn 
ostakli legali, tekniċi jew proċedurali, 
inklużi l-kundizzjonijiet kuntrattwali u l-
imposti. Il-portabbiltà tan-numri hu 
faċilitatur ewlieni għall-għażla tal-
konsumaturi u għal kompetizzjoni effikaċi. 
Din għandha tiġi implimentata b'dewmien 
mill-anqas ħalli n-numru jiġi attivat 
effettivament fi żmien ġurnata tax-xogħol 
minn meta jiġi konkluż ftehim għall-
portabbiltà tan-numru. L-għeluq ta'
kontijiet pendenti ma għandux ikun 
kundizzjoni għall-eżekuzzjoni ta' talba 
għall-portabbiltà.

(62) Sabiex jieħdu vantaġġ sħiħ mill-
ambjent kompetittiv, l-utenti finali 
għandhom ikunu jistgħu jagħmlu għażliet 
infurmati u jibdlu minn provditur għal 
ieħor meta dan ikun fl-interess tagħhom. 
Għalhekk, l-utenti finali għandhom ikunu 
jistgħu jaqilbu mingħajr ma jixxekklu minn 
ostakli legali, tekniċi jew proċedurali, 
inklużi l-kundizzjonijiet kuntrattwali u l-
imposti. Il-portabbiltà tan-numri hu 
faċilitatur ewlieni għall-għażla tal-
konsumaturi u għal kompetizzjoni effikaċi. 
Din għandha tiġi implimentata b’dewmien 
mill-anqas ħalli n-numru jiġi attivat 
effettivament fi żmien ġurnata tax-xogħol 
minn meta jiġi konkluż ftehim għall-
portabbiltà tan-numru. L-għeluq ta’
kontijiet pendenti ma għandux ikun 
kundizzjoni għall-eżekuzzjoni ta’ talba 
għall-portabbiltà. Barra dan, għandhom 
jiġu eżaminati opzjonijiet għall-
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portabbiltà tan-numru bejn il-fruntieri, 
f’każ ta’ rilokazzjoni lejn partijiet oħra 
tal-UE.  

Or. en

Emenda 289
Sabine Verheyen

Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi u 
fis-suq, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea fir-rigward ta' 
adattament tal-Annessi. Hu 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti. Meta 
tħejji u tfassal l-atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

imħassra

Or. en

Emenda 290
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi u 
fis-suq, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea fir-rigward ta' 

imħassra
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adattament tal-Annessi. Hu 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti. Meta 
tħejji u tfassal l-atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Emenda 291
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Is-suq tal-komunikazzjoni mobbli 
jibqa' frammentat fl-Unjoni, u bla 
netwerk tat-telefonija mobbli li jkopri l-
Istati Membri kollha. Minħabba f'hekk, 
sabiex jipprovdu servizzi tal-
komunikazzjoni mobbli lill-klijenti 
domestiċi tagћhom li jivvjaġġaw fl-
Unjoni, il-provdituri tar-roaming iridu 
jixtru servizzi tar-roaming għall-operaturi 
mingħand operaturi fi Stat Membru 
miżjur. Dawn it-tariffi għall-operaturi 
joħolqu impediment importanti biex jiġu 
pprovduti servizzi tar-roaming f'livelli ta' 
prezzijiet li jikkorrispondu għal servizzi 
mobbli domestiċi. Għalhekk għandhom 
jiġu adottati aktar miżuri li jiffaċilitaw it-
tnaqqis ta' dawn it-tariffi. Ftehimiet 
kummerċjali jew tekniċi bejn il-provdituri 
tar-roaming li jippermettu estensjoni 
virtwali tal-kopertura tan-netwerk 
tagħhom madwar l-UE, jipprovdu mezz 
biex jiġu internalizzati l-ispejjeż għall-
operaturi. Sabiex jiġu pprovduti inċentivi 
xierqa, għandhom jiġu adoatti ċerti 
obbligi regolatorji stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 531/2012 tal-

imħassra
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill26 . 
B'mod partikolari, meta l-provdituri tar-
roaming, bis-saħħa tan-netwerks 
tagħhom stess jew permezz ta' ftehimiet 
tar-roaming bilaterali jew multilaterali 
jiżguraw li l-klijenti tagħhom fl-Unjoni 
jiġu offruti tariffi tar-roaming fil-livell 
tat-tariffi domestiċi, l-obbligu li l-
provdituri domestiċi jippermettu lill-
klijenti tagħhom aċċess għal servizzi tar-
roaming bl-SMS, il-vuċi u d-dejta ta' xi 
provditur alternattiv tar-roaming, ma 
għandux japplika għal dawn il-provdituri, 
u soġġett għal perjodu ta' tranżizzjoni 
meta dan l-aċċess ikun diġà ngħata.
__________________
26 Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Ġunju 2012 dwar roaming fuq 
netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni 
mobbli fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 172, 
30.6.2012, p. 10).

Or. en

Emenda 292
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Is-suq tal-komunikazzjoni mobbli 
jibqa' frammentat fl-Unjoni, u bla 
netwerk tat-telefonija mobbli li jkopri l-
Istati Membri kollha. Minħabba f'hekk, 
sabiex jipprovdu servizzi tal-
komunikazzjoni mobbli lill-klijenti 
domestiċi tagћhom li jivvjaġġaw fl-
Unjoni, il-provdituri tar-roaming iridu 
jixtru servizzi tar-roaming għall-operaturi 
mingħand operaturi fi Stat Membru 
miżjur. Dawn it-tariffi għall-operaturi 
joħolqu impediment importanti biex jiġu 
pprovduti servizzi tar-roaming f'livelli ta' 

imħassra



PE524.835v01-00 118/214 AM\1012835MT.doc

MT

prezzijiet li jikkorrispondu għal servizzi 
mobbli domestiċi. Għalhekk għandhom 
jiġu adottati aktar miżuri li jiffaċilitaw it-
tnaqqis ta' dawn it-tariffi. Ftehimiet 
kummerċjali jew tekniċi bejn il-provdituri 
tar-roaming li jippermettu estensjoni 
virtwali tal-kopertura tan-netwerk 
tagħhom madwar l-UE, jipprovdu mezz 
biex jiġu internalizzati l-ispejjeż għall-
operaturi. Sabiex jiġu pprovduti inċentivi 
xierqa, għandhom jiġu adoatti ċerti 
obbligi regolatorji stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 531/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill26. 
B'mod partikolari, meta l-provdituri tar-
roaming, bis-saħħa tan-netwerks 
tagħhom stess jew permezz ta' ftehimiet 
tar-roaming bilaterali jew multilaterali 
jiżguraw li l-klijenti tagħhom fl-Unjoni 
jiġu offruti tariffi tar-roaming fil-livell 
tat-tariffi domestiċi, l-obbligu li l-
provdituri domestiċi jippermettu lill-
klijenti tagħhom aċċess għal servizzi tar-
roaming bl-SMS, il-vuċi u d-dejta ta' xi 
provditur alternattiv tar-roaming, ma 
għandux japplika għal dawn il-provdituri, 
u soġġett għal perjodu ta' tranżizzjoni 
meta dan l-aċċess ikun diġà ngħata.
__________________
26 Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Ġunju 2012 dwar roaming fuq 
netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni 
mobbli fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 172, 
30.6.2012, p. 10).

Or. de

Emenda 293
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 72
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Is-suq tal-komunikazzjoni mobbli 
jibqa' frammentat fl-Unjoni, u bla netwerk 
tat-telefonija mobbli li jkopri l-Istati 
Membri kollha. Minħabba f'hekk, sabiex 
jipprovdu servizzi tal-komunikazzjoni 
mobbli lill-klijenti domestiċi tagћhom li 
jivvjaġġaw fl-Unjoni, il-provdituri tar-
roaming iridu jixtru servizzi tar-roaming 
għall-operaturi mingħand operaturi fi Stat 
Membru miżjur. Dawn it-tariffi għall-
operaturi joħolqu impediment importanti 
biex jiġu pprovduti servizzi tar-roaming 
f'livelli ta' prezzijiet li jikkorrispondu għal 
servizzi mobbli domestiċi. Għalhekk 
għandhom jiġu adottati aktar miżuri li 
jiffaċilitaw it-tnaqqis ta' dawn it-tariffi. 
Ftehimiet kummerċjali jew tekniċi bejn il-
provdituri tar-roaming li jippermettu 
estensjoni virtwali tal-kopertura tan-
netwerk tagħhom madwar l-UE, jipprovdu 
mezz biex jiġu internalizzati l-ispejjeż 
għall-operaturi. Sabiex jiġu pprovduti 
inċentivi xierqa, għandhom jiġu adoatti
ċerti obbligi regolatorji stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 531/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill26 . 
B'mod partikolari, meta l-provdituri tar-
roaming, bis-saħħa tan-netwerks tagħhom 
stess jew permezz ta' ftehimiet tar-roaming 
bilaterali jew multilaterali jiżguraw li l-
klijenti tagħhom fl-Unjoni jiġu offruti 
tariffi tar-roaming fil-livell tat-tariffi 
domestiċi, l-obbligu li l-provdituri 
domestiċi jippermettu lill-klijenti tagħhom 
aċċess għal servizzi tar-roaming bl-SMS, 
il-vuċi u d-dejta ta' xi provditur alternattiv 
tar-roaming, ma għandux japplika għal 
dawn il-provdituri, u soġġett għal perjodu 
ta' tranżizzjoni meta dan l-aċċess ikun diġà 
ngħata.

(72) Is-suq tal-komunikazzjoni mobbli 
jibqa’ frammentat fl-Unjoni, u bla netwerk 
tat-telefonija mobbli li jkopri l-Istati 
Membri kollha. Minħabba f'hekk, sabiex 
jipprovdu servizzi tal-komunikazzjoni 
mobbli lill-klijenti domestiċi tagћhom li 
jivvjaġġaw fl-Unjoni, il-provdituri tar-
roaming iridu jixtru servizzi tar-roaming 
għall-operaturi mingħand operaturi fi Stat 
Membru miżjur. Dawn it-tariffi għall-
operaturi joħolqu impediment importanti 
biex jiġu pprovduti servizzi tar-roaming 
f’livelli ta’ prezzijiet li jikkorrispondu għal 
servizzi mobbli domestiċi. Għalhekk 
għandhom jiġu adottati aktar miżuri li 
jiffaċilitaw it-tnaqqis ta’ dawn it-tariffi, 
jiżguraw iċ-ċertezza legali u jgħinu 
jistabilizzaw is-suq. Ftehimiet kummerċjali 
jew tekniċi bejn il-provdituri tar-roaming li 
jippermettu estensjoni virtwali tal-
kopertura tan-netwerk tagħhom madwar l-
UE, jipprovdu mezz biex jiġu internalizzati 
l-ispejjeż għall-operaturi. Sabiex jiġu 
pprovduti inċentivi xierqa, għandhom jiġu
adottati ċerti obbligi regolatorji stabbiliti 
fir-Regolament (KE) Nru 531/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill26. B’mod 
partikolari, meta l-provdituri tar-roaming, 
bis-saħħa tan-netwerks tagħhom stess jew 
permezz ta’ ftehimiet tar-roaming bilaterali 
jew multilaterali jiżguraw li l-klijenti 
tagħhom fl-Unjoni jiġu offruti tariffi tar-
roaming fil-livell tat-tariffi domestiċi, l-
obbligu li l-provdituri domestiċi 
jippermettu lill-klijenti tagħhom aċċess 
għal servizzi tar-roaming bl-SMS, il-vuċi u 
d-dejta ta’ xi provditur alternattiv tar-
roaming, ma għandux japplika għal dawn 
il-provdituri, u soġġett għal perjodu ta’
tranżizzjoni meta dan l-aċċess ikun diġà 
ngħata.

__________________ __________________
26Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Ġunju 2012 dwar roaming fuq 

26Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Ġunju 2012 dwar roaming fuq 
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netwerks pubbliċi ta’ komunikazzjoni 
mobbli fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 172, 
30.6.2012, p. 10).

netwerks pubbliċi ta’ komunikazzjoni 
mobbli fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 172, 
30.6.2012, p. 10).

Or. en

Emenda 294
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Il-ftehimiet bilaterali jew 
multilaterali dwar ir-roaming jistgħu 
jippermettu operatur tat-telefonija mobbli 
li jittratta r-roaming mill-klijenti 
domestiċi tiegħu bin-netwerks ta' 
msieħba, bħala li, sa ċertu livell 
sinifikanti, ikun ekwivalenti għall-
provdiment ta' servizzi lil dawn il-klijenti 
bin-netwerks tiegħu, b'effetti 
konsegwenzjali fuq il-prezzijiet tiegħu 
għall-konsumaturi għal din il-kopertura 
virtwali fuq in-netwerk proprju madwar l-
Unjoni. Arranġament bħal dan fil-livell 
tal-operaturi jista' jippermetti l-iżvilupp 
ta’ prodotti ġodda tar-roaming u għalhekk 
iżid l-għażla u l-kompetizzjoni fil-livell tal-
konsumaturi.

imħassra

Or. en

Emenda 295
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Il-ftehimiet bilaterali jew 
multilaterali dwar ir-roaming jistgħu 
jippermettu operatur tat-telefonija mobbli 

imħassra
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li jittratta r-roaming mill-klijenti 
domestiċi tiegħu bin-netwerks ta' 
msieħba, bħala li, sa ċertu livell 
sinifikanti, ikun ekwivalenti għall-
provdiment ta' servizzi lil dawn il-klijenti 
bin-netwerks tiegħu, b'effetti 
konsegwenzjali fuq il-prezzijiet tiegħu 
għall-konsumaturi għal din il-kopertura 
virtwali fuq in-netwerk proprju madwar l-
Unjoni. Arranġament bħal dan fil-livell 
tal-operaturi jista' jippermetti l-iżvilupp 
ta’ prodotti ġodda tar-roaming u għalhekk 
iżid l-għażla u l-kompetizzjoni fil-livell tal-
konsumaturi.

Or. de

Emenda 296
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali
dwar ir-roaming jistgħu jippermettu 
operatur tat-telefonija mobbli li jittratta r-
roaming mill-klijenti domestiċi tiegħu bin-
netwerks ta' msieħba, bħala li, sa ċertu 
livell sinifikanti, ikun ekwivalenti għall-
provdiment ta' servizzi lil dawn il-klijenti 
bin-netwerks tiegħu, b'effetti 
konsegwenzjali fuq il-prezzijiet tiegħu 
għall-konsumaturi għal din il-kopertura 
virtwali fuq in-netwerk proprju madwar l-
Unjoni. Arranġament bħal dan fil-livell tal-
operaturi jista' jippermetti l-iżvilupp ta’ 
prodotti ġodda tar-roaming u għalhekk iżid 
l-għażla u l-kompetizzjoni fil-livell tal-
konsumaturi.

(73) Il-ftehimiet kummerċjali jew tekniċi
dwar ir-roaming jistgħu jippermettu 
operatur tat-telefonija mobbli li jittratta r-
roaming mill-klijenti domestiċi tiegħu bin-
netwerks ta’ msieħba, bħala li, sa ċertu 
livell sinifikanti, ikun ekwivalenti għall-
provdiment ta’ servizzi lil dawn il-klijenti 
bin-netwerks tiegħu, b’effetti 
konsegwenzjali fuq il-prezzijiet tiegħu 
għall-konsumaturi għal din il-kopertura 
virtwali fuq in-netwerk proprju madwar l-
Unjoni. Arranġament bħal dan fil-livell tal-
operaturi jista’ jippermetti l-iżvilupp ta’ 
prodotti ġodda tar-roaming u għalhekk iżid 
l-għażla u l-kompetizzjoni fil-livell tal-
konsumaturi.

Or. en
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Emenda 297
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u r-
Regolament Nru 531/2012 jistabbilixxu l-
għan strateġiku li għandha tixxejjen id-
differenza bejn it-tariffi tar-roaming u 
dawk domestiċi. F'termini prattiċi, dan 
jeħtieġ li l-konsumaturi li jkunu jaqgħu f'xi 
kategorija osservabbli wiesgħa tal-konsum 
domestiku, identifikati b'referenza għall-
bosta pakketti domestiċi għall-konsumaturi 
li toffri xi parti, ikunu jistgħu b'mod 
kunfidenti jirreplikaw ix-xejra tipika tal-
konsum domestiku li tkun assoċjata mal-
pakketti domestiċi rispettivi tagħhom 
għall-konsumaturi filwaqt li minn żmien 
għal żmien ikunu qed jivvjaġġaw fl-
Unjoni, mingħajr spejjeż addizzjonali ma'
dawk imġarrba f'ambjent domestiku. Dawn 
il-kategoriji wiesgħin jistgħu jiġu 
identifikati mill-prattika kummerċjali 
attwali b'referenza, pereżempju, għad-
differenzjazzjoni fil-pakketti domestiċi 
għall-konsumaturi bejn klijenti li jħallus 
qabel u dawk li jħallsu wara; pakketti ta'
GSM biss (jiġifieri bil-vuċi, bl-SMS); 
pakketti adattati għal volumi differenti ta'
konsum; pakketti għan-negozji u għall-użu 
tal-konsumatur rispettivament; pakketti 
għall-konsumaturi bi prezzijiet għal kull 
unità kkunsmata u dawk li jipprovdu
"damma" ta’ unitajiet (eż. damma ta'
minuti ta' vuċi, damma ta' megabytes ta'
dejta) b'miżata standard, irrispettivament 
mill-konsum attwali. Id-diversità tal-
pjanijiet u l-pakkett ta' tariffi għall-
konsumaturi li huma disponibbli għal 
klijenti fi swieq domestiċi tat-telefonija 
mobbli amdwar l-Unjoni, takkomoda d-
domandi varji tal-utenti li huma assoċjati 
ma' suq kompetittiv. Dik il-flessibbiltà fis-
swieq domestiċi għandha tkun riflessa 
wkoll fl-ambjent tar-roaming intra-Unjoni, 

(74) L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u r-
Regolament Nru 531/2012 jistabbilixxu l-
għan strateġiku li għandha tixxejjen id-
differenza bejn it-tariffi tar-roaming u 
dawk domestiċi. F’termini prattiċi, dan 
jeħtieġ li l-konsumaturi li jkunu jaqgħu f’xi 
kategorija osservabbli wiesgħa tal-konsum 
domestiku, identifikati b’referenza għall-
bosta pakketti domestiċi għall-konsumaturi 
li toffri xi parti, ikunu jistgħu b’mod 
kunfidenti jirreplikaw ix-xejra tipika tal-
konsum domestiku li tkun assoċjata mal-
pakketti domestiċi rispettivi tagħhom 
għall-konsumaturi filwaqt li minn żmien 
għal żmien ikunu qed jivvjaġġaw fl-
Unjoni, mingħajr spejjeż addizzjonali ma’
dawk imġarrba f’ambjent domestiku. Dawn 
il-kategoriji wesgħin jistgħu jiġu 
identifikati mill-prattika kummerċjali 
attwali b’referenza, pereżempju, għad-
differenzjazzjoni fil-pakketti domestiċi 
għall-konsumaturi bejn klijenti li jħallus 
qabel u dawk li jħallsu wara; pakketti ta’
GSM biss (jiġifieri bil-vuċi, bl-SMS); 
pakketti adattati għal volumi differenti ta’
konsum; pakketti għan-negozji u għall-użu 
tal-konsumatur rispettivament; pakketti 
għall-konsumaturi bi prezzijiet għal kull 
unità kkunsmata u dawk li jipprovdu
“damma” ta’ unitajiet (eż. damma ta’
minuti ta’ vuċi, damma ta’ megabytes ta’
dejta) b’miżata standard, irrispettivament 
mill-konsum attwali. Id-diversità tal-
pjanijiet u l-pakkett ta’ tariffi għall-
konsumaturi li huma disponibbli għal 
klijenti fi swieq domestiċi tat-telefonija 
mobbli madwar l-Unjoni, takkomoda d-
domandi varji tal-utenti li huma assoċjati 
ma' suq kompetittiv. Dik il-flessibbiltà fis-
swieq domestiċi għandha tkun riflessa 
wkoll fl-ambjent tar-roaming intra-Unjoni, 
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filwaqt li ma għandux jintesa li l-ħtieġa ta'
provdituri tar-roaming għal inputs għall-
operaturi mingħand operaturi indipendenti 
tan-netwerk fi Stati Membri differenti, 
xorta tista' tiġġustifika l-impożizzjoni ta'
limiti b'referenza għal użu raġonevoli jekk 
it-tariffi domestiċi jiġu applikati għal 
konsum tar-roaming bħal dan..

filwaqt li ma għandux jintesa li l-ħtieġa ta’
provdituri tar-roaming għal inputs għall-
operaturi mingħand operaturi indipendenti 
tan-netwerk fi Stati Membri differenti, 
xorta tista’ tiġġustifika l-impożizzjoni ta’
limiti b’referenza għal użu raġonevoli jekk 
it-tariffi domestiċi jiġu applikati għal 
konsum tar-roaming bħal dan. B’mod 
partikolari, għandu jiġu pprevenut l-użu li 
jmur lil hinn mill-konsum normali tar-
roaming u l-effetti tal-arbitraġġ billi mod 
ieħor jista’ jkun hemm impatt negattiv fuq 
is-swieq domestiċi kompetittivi u l-
inċentivi għal investiment fl-
infrastruttura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-utenti ma jibdlux il-provditur domestiku tagħhom bi provditur tar-
roaming li ma jkunx investa fl-infrastruttura tal-Istat Membru tal-utent. Għaldaqstant għandu 
jkun hemm limiti ġusti fuq l-użu għall-konsum tar-roaming biex jiġu evitati l-effetti tal-
arbitraġġ li mod ieħor jistgħu joħolqu riskju sinifikanti għall-provdituri u jfixklu l-investiment 
f’infrastruttura ġdida.

Emenda 298
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u r-
Regolament Nru 531/2012 jistabbilixxu l-
għan strateġiku li għandha tixxejjen id-
differenza bejn it-tariffi tar-roaming u 
dawk domestiċi. F'termini prattiċi, dan 
jeħtieġ li l-konsumaturi li jkunu jaqgħu f'xi 
kategorija osservabbli wiesgħa tal-konsum 
domestiku, identifikati b'referenza għall-
bosta pakketti domestiċi għall-konsumaturi 
li toffri xi parti, ikunu jistgħu b'mod 
kunfidenti jirreplikaw ix-xejra tipika tal-
konsum domestiku li tkun assoċjata mal-
pakketti domestiċi rispettivi tagħhom 

(74) L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u r-
Regolament Nru 531/2012 jistabbilixxu l-
għan strateġiku li għandha tixxejjen id-
differenza bejn it-tariffi tar-roaming u 
dawk domestiċi. F'termini prattiċi, dan 
jeħtieġ li l-konsumaturi li jkunu jaqgħu f'xi 
kategorija osservabbli wiesgħa tal-konsum 
domestiku, identifikati b’referenza għall-
bosta pakketti domestiċi għall-konsumaturi 
li toffri xi parti, ikunu jistgħu b’mod 
kunfidenti jirreplikaw ix-xejra tipika tal-
konsum domestiku li tkun assoċjata mal-
pakketti domestiċi rispettivi tagħhom 
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għall-konsumaturi filwaqt li minn żmien 
għal żmien ikunu qed jivvjaġġaw fl-
Unjoni, mingħajr spejjeż addizzjonali ma'
dawk imġarrba f'ambjent domestiku. Dawn 
il-kategoriji wiesgħin jistgħu jiġu 
identifikati mill-prattika kummerċjali 
attwali b'referenza, pereżempju, għad-
differenzjazzjoni fil-pakketti domestiċi 
għall-konsumaturi bejn klijenti li jħallus 
qabel u dawk li jħallsu wara; pakketti ta'
GSM biss (jiġifieri bil-vuċi, bl-SMS); 
pakketti adattati għal volumi differenti ta'
konsum; pakketti għan-negozji u għall-użu 
tal-konsumatur rispettivament; pakketti 
għall-konsumaturi bi prezzijiet għal kull 
unità kkunsmata u dawk li jipprovdu
"damma" ta’ unitajiet (eż. damma ta'
minuti ta' vuċi, damma ta' megabytes ta'
dejta) b'miżata standard, irrispettivament 
mill-konsum attwali. Id-diversità tal-
pjanijiet u l-pakkett ta' tariffi għall-
konsumaturi li huma disponibbli għal 
klijenti fi swieq domestiċi tat-telefonija 
mobbli amdwar l-Unjoni, takkomoda d-
domandi varji tal-utenti li huma assoċjati 
ma' suq kompetittiv. Dik il-flessibbiltà fis-
swieq domestiċi għandha tkun riflessa 
wkoll fl-ambjent tar-roaming intra-Unjoni, 
filwaqt li ma għandux jintesa li l-ħtieġa ta'
provdituri tar-roaming għal inputs għall-
operaturi mingħand operaturi indipendenti 
tan-netwerk fi Stati Membri differenti, 
xorta tista' tiġġustifika l-impożizzjoni ta'
limiti b'referenza għal użu raġonevoli jekk 
it-tariffi domestiċi jiġu applikati għal 
konsum tar-roaming bħal dan..

għall-konsumaturi filwaqt li minn żmien 
għal żmien ikunu qed jivvjaġġaw fl-
Unjoni, mingħajr spejjeż addizzjonali ma’
dawk imġarrba f’ambjent domestiku. Dawn 
il-kategoriji wesgħin jistgħu jiġu 
identifikati mill-prattika kummerċjali 
attwali b’referenza, pereżempju, għad-
differenzjazzjoni fil-pakketti domestiċi 
għall-konsumaturi bejn klijenti li jħallus 
qabel u dawk li jħallsu wara; pakketti ta’
GSM biss (jiġifieri bil-vuċi, bl-SMS); 
pakketti adattati għal volumi differenti ta’
konsum; pakketti għan-negozji u għall-użu 
tal-konsumatur rispettivament; pakketti 
għall-konsumaturi bi prezzijiet għal kull 
unità kkunsmata u dawk li jipprovdu
“damma” ta’ unitajiet (eż. damma ta’
minuti ta' vuċi, damma ta’ megabytes ta’
dejta) b’miżata standard, irrispettivament 
mill-konsum attwali. Id-diversità tal-
pjanijiet u l-pakkett ta’ tariffi għall-
konsumaturi li huma disponibbli għal 
klijenti fi swieq domestiċi tat-telefonija 
mobbli madwar l-Unjoni, takkomoda d-
domandi varji tal-utenti li huma assoċjati 
ma' suq kompetittiv. Dik il-flessibbiltà fis-
swieq domestiċi għandha tkun riflessa 
wkoll fl-ambjent tar-roaming intra-Unjoni, 
filwaqt li ma għandux jintesa li l-ħtieġa ta’
provdituri tar-roaming għal inputs għall-
operaturi mingħand operaturi indipendenti 
tan-netwerk fi Stati Membri differenti, 
xorta tista’ tiġġustifika l-impożizzjoni ta’
limiti b’referenza għal użu raġonevoli jekk 
it-tariffi domestiċi jiġu applikati għal 
konsum tar-roaming bħal dan. Dan biex 
jiġi pprevenut l-użu anomalu jew 
frawdolenti kif ukoll xenarji ta’ arbitraġġ 
li jista’ jkollhom impatt fuq is-swieq 
domestiċi kompetittivi.

Or. en

Emenda 299
Herbert Reul
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Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u r-
Regolament Nru 531/2012 jistabbilixxu l-
għan strateġiku li għandha tixxejjen id-
differenza bejn it-tariffi tar-roaming u 
dawk domestiċi. F'termini prattiċi, dan 
jeħtieġ li l-konsumaturi li jkunu jaqgħu f'xi 
kategorija osservabbli wiesgħa tal-konsum 
domestiku, identifikati b'referenza għall-
bosta pakketti domestiċi għall-konsumaturi 
li toffri xi parti, ikunu jistgħu b'mod 
kunfidenti jirreplikaw ix-xejra tipika tal-
konsum domestiku li tkun assoċjata mal-
pakketti domestiċi rispettivi tagħhom 
għall-konsumaturi filwaqt li minn żmien 
għal żmien ikunu qed jivvjaġġaw fl-
Unjoni, mingħajr spejjeż addizzjonali ma' 
dawk imġarrba f'ambjent domestiku. Dawn 
il-kategoriji wiesgħin jistgħu jiġu 
identifikati mill-prattika kummerċjali 
attwali b'referenza, pereżempju, għad-
differenzjazzjoni fil-pakketti domestiċi 
għall-konsumaturi bejn klijenti li jħallus 
qabel u dawk li jħallsu wara; pakketti ta' 
GSM biss (jiġifieri bil-vuċi, bl-SMS); 
pakketti adattati għal volumi differenti ta' 
konsum; pakketti għan-negozji u għall-użu 
tal-konsumatur rispettivament; pakketti 
għall-konsumaturi bi prezzijiet għal kull 
unità kkunsmata u dawk li jipprovdu
"damma" ta’ unitajiet (eż. damma ta' 
minuti ta' vuċi, damma ta' megabytes ta' 
dejta) b'miżata standard, irrispettivament 
mill-konsum attwali. Id-diversità tal-
pjanijiet u l-pakkett ta' tariffi għall-
konsumaturi li huma disponibbli għal 
klijenti fi swieq domestiċi tat-telefonija 
mobbli amdwar l-Unjoni, takkomoda d-
domandi varji tal-utenti li huma assoċjati 
ma' suq kompetittiv. Dik il-flessibbiltà fis-
swieq domestiċi għandha tkun riflessa 
wkoll fl-ambjent tar-roaming intra-Unjoni, 
filwaqt li ma għandux jintesa li l-ħtieġa ta' 
provdituri tar-roaming għal inputs għall-
operaturi mingħand operaturi indipendenti 

(74) L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u r-
Regolament Nru 531/2012 jistabbilixxu l-
għan strateġiku li għandha tixxejjen id-
differenza bejn it-tariffi tar-roaming u 
dawk domestiċi. F'termini prattiċi, dan 
jeħtieġ li l-konsumaturi li jkunu jaqgħu f'xi 
kategorija osservabbli wiesgħa tal-konsum 
domestiku, identifikati b'referenza għall-
bosta pakketti domestiċi għall-konsumaturi 
li toffri xi parti, ikunu jistgħu b'mod 
kunfidenti jirreplikaw ix-xejra tipika tal-
konsum domestiku li tkun assoċjata mal-
pakketti domestiċi rispettivi tagħhom 
għall-konsumaturi filwaqt li minn żmien 
għal żmien ikunu qed jivvjaġġaw fl-
Unjoni, mingħajr spejjeż addizzjonali ma' 
dawk imġarrba f'ambjent domestiku. Dawn 
il-kategoriji wesgħin jistgħu jiġu 
identifikati mill-prattika kummerċjali 
attwali b'referenza, pereżempju, għad-
differenzazzjoni fil-pakketti domestiċi 
għall-konsumaturi bejn klijenti li jħallus 
qabel u dawk li jħallsu wara; pakketti ta' 
GSM biss (jiġifieri bil-vuċi, bl-SMS); 
pakketti adattati għal volumi differenti ta' 
konsum; pakketti għan-negozji u għall-użu 
tal-konsumatur rispettivament; pakketti 
għall-konsumaturi bi prezzijiet għal kull 
unità kkunsmata u dawk li jipprovdu
"damma" ta’ unitajiet (eż. damma ta' 
minuti ta' vuċi, damma ta' megabytes ta' 
dejta) b'miżata standard, irrispettivament 
mill-konsum attwali. Id-diversità tal-
pjanijiet u l-pakkett ta' tariffi għall-
konsumaturi li huma disponibbli għal 
klijenti fi swieq domestiċi tat-telefonija 
mobbli madwar l-Unjoni, takkomoda d-
domandi varji tal-utenti li huma assoċjati 
ma' suq kompetittiv. Dik il-flessibbiltà fis-
swieq domestiċi għandha tkun riflessa 
wkoll fl-ambjent tar-roaming intra-Unjoni, 
filwaqt li ma għandux jintesa li l-ħtieġa ta' 
provdituri tar-roaming għal inputs għall-
operaturi mingħand operaturi indipendenti 
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tan-netwerk fi Stati Membri differenti, 
xorta tista' tiġġustifika l-impożizzjoni ta' 
limiti b'referenza għal użu raġonevoli jekk 
it-tariffi domestiċi jiġu applikati għal 
konsum tar-roaming bħal dan..

tan-netwerk fi Stati Membri differenti, 
xorta tista' tiġġustifika l-impożizzjoni ta' 
limiti b'referenza għal użu raġonevoli jekk 
it-tariffi domestiċi jiġu applikati għal 
konsum tar-roaming bħal dan. Dan iservi 
sabiex ikun evitat l-abbuż, li jispiċċa 
jinfluwenza b’mod negattiv il-
kompetizzjoni nazzjonali.

Or. de

Emenda 300
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 74a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74a) Il-miżuri strutturali previsti fir-
Regolament (UE) Nru 531/2012 li l-għan 
tagħhom huwa ż-żieda tal-kompetizzjoni 
fis-suq tar-roaming bħas-soluzzjoni lokali 
ta’ ħruġ u l-mekkaniżmu ta’ 
dekonnessjoni jikkostitwixxu pass 
importanti lejn l-abolizzjoni tal-imposti 
fuq ir-roaming għall-konsumaturi. L-
eliminazzjoni gradwali tal-imposti fuq ir-
roaming għall-konsumaturi għandha 
tkun soġġetta għal limiti aktar baxxi 
għall-operaturi biex jinħolqu 
kundizzjonijiet ekwi bejn l-operaturi 
kollha fl-Unjoni, u l-Kummissjoni 
għaldaqstant għandha, sal-1 ta’ Lulju 
2015, tippreżenta lill-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill tal-Ministri proposti f’dan ir-
rigward.

Or. en

Emenda 301
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 74b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74b) Bil-għan li jinħolqu kundizzjonijiet 
ekwi għall-operaturi kollha tas-suq, l-
aċċess għar-roaming għall-operaturi 
għandu jiġi pprovdut f’termini u 
kundizzjonijiet nondiskriminatorji 
mingħajr ma ssir distinzjoni bejn l-
operaturi domestiċi u dawk barranin, 
inklużi t-termini u l-kundizzjonijiet tal-
aċċess għall-operaturi pprovdut għas-
servizzi tat-telefonija mobbli domestiċi.

Or. en

Emenda 302
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Filwaqt li qabelxejn hu f'idejn il-
provdituri tar-roaming li jivvalutaw huma 
stess il-karattru raġonevoli tal-volumi tas-
sejħiet bil-vuċi, l-SMS u d-dejta tar-
roaming li jridu jkopru r-rati domestiċi 
f'bosta pakketti għall-konsumaturi li 
jkollhom, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jissorveljaw l-
applikazzjoni mingħand il-provdituri tar-
roaming ta' dawn il-limiti tal-użu 
raġonevoli u jiżguraw li dawn ikunu 
definiti speċifikament b'referenza għall-
informazzjoni kwantifikata dettaljata fil-
kuntratti b'termini ċari u trasparenti għall-
klijenti. Meta jagħmlu dan, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew 
il-gwida rilevanti tal-BEREC. Fil-gwida 
tiegħu, il-BEREC għandu jidentifika bosta 
mudelli sostanzjati bix-xejriet sottostanti 
tal-użu tal-vuċi, id-dejta u l-SMS fil-livell 
tal-Unjoni, u l-evoluzzjoni tal-aspettattivi 
b'mod partikolari fejn jidħol il-konsum

(75) Filwaqt li qabelxejn hu f’idejn il-
provdituri tar-roaming li jivvalutaw huma 
stess il-karattru raġonevoli tal-volumi tas-
sejħiet bil-vuċi, l-SMS u d-dejta tar-
roaming li jridu jkopru r-rati domestiċi 
f’bosta pakketti għall-konsumaturi li 
jkollhom, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jissorveljaw l-
applikazzjoni mingħand il-provdituri tar-
roaming ta’ dawn il-limiti tal-użu 
raġonevoli u jiżguraw li dawn ikunu 
definiti speċifikament b’referenza għall-
informazzjoni kwantifikata dettaljata fil-
kuntratti b’termini ċari u trasparenti għall-
klijenti. Meta jagħmlu dan, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew 
il-gwida rilevanti tal-BEREC. Fil-gwida 
tiegħu, il-BEREC għandu – abbażi tar-
riżultati ta’ konsultazzjoni pubblika 
preċedenti - jidentifika bosta mudelli 
sostanzjati bix-xejriet sottostanti tal-użu 
tal-vuċi, id-dejta u l-SMS fil-livell tal-
Unjoni, u l-evoluzzjoni tal-aspettattivi 
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tad-data bla wajers. b’mod partikolari fejn jidħol il-konsum
tad-dejta bla wajers.

Or. en

Emenda 303
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Filwaqt li qabelxejn hu f'idejn il-
provdituri tar-roaming li jivvalutaw huma 
stess il-karattru raġonevoli tal-volumi tas-
sejħiet bil-vuċi, l-SMS u d-dejta tar-
roaming li jridu jkopru r-rati domestiċi 
f'bosta pakketti għall-konsumaturi li 
jkollhom, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jissorveljaw l-
applikazzjoni mingħand il-provdituri tar-
roaming ta' dawn il-limiti tal-użu 
raġonevoli u jiżguraw li dawn ikunu 
definiti speċifikament b'referenza għall-
informazzjoni kwantifikata dettaljata fil-
kuntratti b'termini ċari u trasparenti għall-
klijenti. Meta jagħmlu dan, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew 
il-gwida rilevanti tal-BEREC. Fil-gwida 
tiegħu, il-BEREC għandu jidentifika bosta 
mudelli sostanzjati bix-xejriet sottostanti 
tal-użu tal-vuċi, id-dejta u l-SMS fil-livell 
tal-Unjoni, u l-evoluzzjoni tal-aspettattivi 
b'mod partikolari fejn jidħol il-konsum tad-
data bla wajers.

(75) Filwaqt li qabelxejn hu f'idejn il-
provdituri tar-roaming li jivvalutaw huma 
stess il-karattru raġonevoli tal-volumi tas-
sejħiet bil-vuċi, l-SMS u d-dejta tar-
roaming li jridu jkopru r-rati domestiċi 
f'bosta pakketti għall-konsumaturi li 
jkollhom, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jissorveljaw l-
applikazzjoni mingħand il-provdituri tar-
roaming ta' dawn il-limiti tal-użu 
raġonevoli u jiżguraw li dawn ikunu 
definiti speċifikament b'referenza għall-
informazzjoni kwantifikata dettaljata fil-
kuntratti b'termini ċari u trasparenti għall-
klijenti. Meta jagħmlu dan, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali - abbażi tar-riżultati 
ta’ konsultazzjoni pubblika - għandhom 
iqisu sew il-gwida rilevanti tal-BEREC. 
Fil-gwida tiegħu, il-BEREC għandu 
jidentifika bosta mudelli sostanzjati bix-
xejriet sottostanti tal-użu tal-vuċi, id-dejta 
u l-SMS fil-livell tal-Unjoni, u l-
evoluzzjoni tal-aspettattivi b'mod 
partikolari fejn jidħol il-konsum tad-dejta
bla wajers.

Or. de

Emenda 304
Jürgen Creutzmann
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Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Filwaqt li qabelxejn hu f'idejn il-
provdituri tar-roaming li jivvalutaw huma 
stess il-karattru raġonevoli tal-volumi tas-
sejħiet bil-vuċi, l-SMS u d-dejta tar-
roaming li jridu jkopru r-rati domestiċi 
f'bosta pakketti għall-konsumaturi li 
jkollhom, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jissorveljaw l-
applikazzjoni mingħand il-provdituri tar-
roaming ta' dawn il-limiti tal-użu 
raġonevoli u jiżguraw li dawn ikunu 
definiti speċifikament b'referenza għall-
informazzjoni kwantifikata dettaljata fil-
kuntratti b'termini ċari u trasparenti għall-
klijenti. Meta jagħmlu dan, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew 
il-gwida rilevanti tal-BEREC. Fil-gwida 
tiegħu, il-BEREC għandu jidentifika bosta 
mudelli sostanzjati bix-xejriet sottostanti 
tal-użu tal-vuċi, id-dejta u l-SMS fil-livell 
tal-Unjoni, u l-evoluzzjoni tal-aspettattivi 
b'mod partikolari fejn jidħol il-konsum
tad-data bla wajers.

(75) Filwaqt li qabelxejn hu f'idejn il-
provdituri tar-roaming li jivvalutaw huma 
stess il-karattru raġonevoli tal-volumi tas-
sejħiet bil-vuċi, l-SMS u d-dejta tar-
roaming li jridu jkopru r-rati domestiċi 
f’bosta pakketti għall-konsumaturi li 
jkollhom, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jissorveljaw l-
applikazzjoni mingħand il-provdituri tar-
roaming ta’ dawn il-limiti tal-użu 
raġonevoli u jiżguraw li dawn ikunu 
definiti speċifikament b’referenza għall-
informazzjoni kwantifikata dettaljata fil-
kuntratti b'termini ċari u trasparenti għall-
klijenti. Meta jagħmlu dan, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew 
il-gwida rilevanti tal-BEREC. Fil-gwida 
tiegħu, il-BEREC għandu, wara li 
jikkonsulta l-partijiet interessati rilevanti 
kollha, jidentifika bosta mudelli sostanzjati 
bix-xejriet sottostanti tal-użu tal-vuċi, id-
dejta u l-SMS fil-livell tal-Unjoni, u l-
evoluzzjoni tal-aspettattivi b’mod 
partikolari fejn jidħol il-konsum tad-dejta
bla wajers.

Or. en

Emenda 305
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 75a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75a) Filwaqt li Regolament Roaming III, 
bil-miżuri strutturali tiegħu, se jinjetta 
kompetizzjoni akbar fis-suq, mhuwiex 
mistenni li waħdu joħloq sitwazzjoni fejn 
il-klijenti jistgħu kunfidentament 
jirreplikaw l-imġiba tal-konsum tagħhom 
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fl-Istat Membru tad-domiċilju tagħhom 
meta jivvjaġġaw barra minn pajjiżhom u 
b’hekk jintemmu s-soprataxxi tar-
roaming fl-Ewropa kollha. L-Artikolu 37 
jibni għalhekk fuq ir-Regolament dwar ir-
Roaming, u jagħti inċentivi lill-operaturi 
biex jipprovdu roaming b’livelli tal-
prezzijiet domestiċi. Il-proposta 
timmodifika l-limiti tar-roaming għall-
operaturi li jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 
2014 u jintroduċi tnaqqis ulterjuri tal-
limiti tar-roaming għall-operaturi fl-1 ta’ 
Lulju 2015 b’tali mod li jippermetti lill-
provdituri domestiċi kollha jinternalizzaw 
l-ispejjeż tar-roaming għall-operaturi u 
jintroduċu b’mod gradwali servizzi tar-
roaming b’livelli tal-prezzijiet mill-1 ta’ 
Lulju 2014. Ir-reġim propost huwa 
mfassal biex jistimola l-mogħdija tal-
imposti mnaqqsa tar-roaming għall-
operaturi lill-konsumaturi permezz tal-
għoti ta’ servizzi tar-roaming b’livelli 
domestiċi tal-prezzijiet, skont 
kundizzjonijiet li jiżguraw li r-roaming fl-
Unjoni kollha jiġi kopert u li l-
konsumaturi fl-Unjoni kollha 
jibbenefikaw b’mod f’waqtu minn dawn l-
offerti. Fl-istess ħin, il-proposta tipprovdi 
l-bilanċ meħtieġ biex l-operaturi jitħallew 
jaġġustaw l-offerti kummerċjali tagħhom 
u sabiex gradwalment jiżguraw li l-klijenti 
tagħhom jibbenefikaw minnhom. 
Mingħajr it-tnaqqis propost tal-imposti 
tar-roaming għall-operaturi, mhuwiex 
realistiku li wieħed jimmaġina li operatur 
waħdu jkun kapaċi jipprovdi roaming 
b’livelli domestiċi tal-prezzijiet fl-Unjoni 
kollha fiż-żmien previst.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti offerti għall-konsumatur “roam like at home” li jirriżultaw mill-1 
ta’ Lulju 2014 u tippermetti l-għoti ta’ “roam like at home” lill-utenti kollha tat-telefonija 
mobbli fl-UE mill-1 ta’ Lulju 2015.
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Emenda 306
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 75a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75a) Flimkien mal-Kummissjoni, 
BEREC għandu jkun responsabbli li 
jiżgura li kwalunkwe eliminazzjoni 
gradwali tal-imposti tar-roaming tal-
konsumaturi ma twassalx għal prezzijiet 
ogħla fis-swieq domestiċi

Or. en

Emenda 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Premessa 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(76) Barra minn hekk, issa, it-tnaqqis 
sinifikanti fir-rati tat-terminazzjoni mobbli
madwar l-Unjoni kollha fil-passat riċenti 
għandu jippermetti t-tneħħija ta' tariffi 
tar-roaming addizzjonali għal telefonati 
riċevuti.

(76) Sabiex jiġu pprovduti ċ-ċarezza u ċ-
ċertezza legali, għandha tiġi stabbilita 
data għall-eliminazzjoni gradwali finali 
tas-soprataxxi tar-roaming tal-
konsumaturi li t-tnaqqis tagħhom beda 
bir-Regolament (KE) Nru 717/2007. 
Qabel din l-abolizzjoni finali tas-
soprataxxi tal-konsumaturi, ir-rati tal-
operaturi għandhom jitnaqqsu aktar u r-
rati tat-terminazzjoni mobbli għandhom 
jiġu armonizzati fuq livell baxx ħafna, fl-
UE kollha, sabiex jippermetti
kundizzjonijiet tassew ekwi għall-
operaturi tat-telekomunikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’għadd ta’ Stati Membri l-prezz domestiku medju huwa aktar baxx minn EUR 0.05. Iż-
żamma tal-prezz tal-operaturi għar-roaming tal-vuċi fil-livell attwali – EUR 0.05 wara 
1/07/2016, meta l-operaturi se jkunu obbligati jiċċarġjaw lill-klijenti tar-roaming b’mod 
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identiku bħal dawk domestiċi, tista’ toħloq tgħawwiġ serju fis-suq. Billi l-operaturi mobbli se 
jikkompetu mill-1 ta’ Lulju 2016 f’suq Ewropew, ir-rati tat-terminazzjoni mobbli għandhom 
jiġu armonizzati sabiex ikun hemm kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji kollha.

Emenda 308
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(76) Barra minn hekk, issa, it-tnaqqis 
sinifikanti fir-rati tat-terminazzjoni mobbli
madwar l-Unjoni kollha fil-passat riċenti 
għandu jippermetti t-tneħħija ta' tariffi 
tar-roaming addizzjonali għal telefonati 
riċevuti.

(76) Barra minn hekk, waqt li wħud mill-
Istati Membri naqqsu r-rati tat-
terminazzjoni mobbli (MTR) b’mod 
drastiku l-livell ta’ MTRs għadu jvarja 
ħafna bejn l-Istati Membri u għaldaqstant 
fil-futur tista’ tkun meħtieġa leġiżlazzjoni 
vinkolanti.

Or. en

Emenda 309
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 77

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77) Sabiex tiġi pprovduta stabilità u 
tmexxija strateġika lill-attivitajiet tal-
BEREC, il-Bord tar-Regolaturi BEREC 
għandu jkun irrappreżentat minn President 
b’impjieg sħiħ maħtur mill-Bord tar-
Regolaturi, fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-
għarfien dwar il-parteċipanti fis-swieq tal-
komunikazzjoni elettronika u s-swieq, u 
tal-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u 
r-regolamentazzjoni, wara proċedura 
miftuħa tal-għażla organizzata u ġestita 
mill-Bord tar-Regolaturi assistit mill-
Kummissjoni. Għan-nomina tal-ewwel 
President tal-Bord tar-Regolaturi, il-
Kummissjoni għandha, inter alia, tasal għal 

(77) Sabiex tiġi pprovduta stabilità u 
tmexxija strateġika lill-attivitajiet tal-
BEREC, il-Bord tar-Regolaturi BEREC 
għandu jkun irrappreżentat minn President 
b’impjieg sħiħ maħtur mill-Bord tar-
Regolaturi, għal perjodu limitat ta’ żmien,
fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien 
dwar il-parteċipanti fis-swieq tal-
komunikazzjoni elettronika u s-swieq, u 
tal-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u 
r-regolamentazzjoni, wara proċedura 
miftuħa tal-għażla organizzata u ġestita 
mill-Bord tar-Regolaturi assistit mill-
Kummissjoni. Għan-nomina tal-ewwel 
President tal-Bord tar-Regolaturi, il-
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lista finali ta’ kandidati fuq il-bażi tal-
mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-
istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u l-
esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-
regolamentazzjoni finanzjarja. Għan-
nomini sussegwenti, l-opportunità li jkun 
hemm lista mqassra mfassla mill-
Kummissjoni għandha tiġi riveduta 
f’rapport li għandu jiġi stabbilit skont dan 
ir-Regolament. L-Uffiċċju tal-BEREC 
għandu għalhekk jinkludi l-President tal-
Bord tar-Regolaturi, Kumitat ta’ tmexxija u 
Maniġer Amministrattiv.

Kummissjoni għandha, inter alia, tasal għal 
lista finali ta’ kandidati fuq il-bażi tal-
mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-
istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u l-
esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-
regolamentazzjoni finanzjarja. Għan-
nomini sussegwenti, l-opportunità li jkun 
hemm lista mqassra mfassla mill-
Kummissjoni għandha tiġi riveduta 
f’rapport li għandu jiġi stabbilit skont dan 
ir-Regolament. L-Uffiċċju tal-BEREC 
għandu għalhekk jinkludi l-President tal-
Bord tar-Regolaturi, Kumitat ta’ tmexxija u 
Maniġer Amministrattiv.

Or. en

Emenda 310
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-provdituri ta' servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika jkollhom id-
dritt, il-kapaċità u l-inċentiv li jiżviluppaw, 
jestendu u joperaw in-netwerks tagħhom u 
li jipprovdu servizzi irrispettivament minn 
fejn il-provditur ikun stabbilit jew fejn fl-
Unjoni jkunu jinsabu l-klijenti tiegħu,

a) il-provdituri ta� servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika jkollhom id-
dritt, il-kapaċità u l-inċentiv li jiżviluppaw, 
jestendu u joperaw in-netwerks tagħhom u 
li jipprovdu servizzi interoperabbli fuq 
livell Ewropew u bbażati fuq dejta u 
formati standard u miftuħa,
irrispettivament minn fejn il-provditur ikun 
stabbilit jew fejn fl-Unjoni jkunu jinsabu l-
klijenti tiegħu;

Or. it

Emenda 311
Gunnar Hökmark

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

(a) il-provdituri ta' servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika jkollhom id-
dritt, il-kapaċità u l-inċentiv li jiżviluppaw, 
jestendu u joperaw in-netwerks tagħhom u
li jipprovdu servizzi irrispettivament minn 
fejn il-provditur ikun stabbilit jew fejn fl-
Unjoni jkunu jinsabu l-klijenti tiegħu,

(a) il-provdituri ta' servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika jkollhom id-
dritt, il-kapaċità u l-inċentiv li jiżviluppaw, 
jestendu u joperaw in-netwerks tagħhom
bejn il-fruntieri u fuq skala pan-Ewropea 
u li jipprovdu servizzi irrispettivament 
minn fejn il-provditur ikun stabbilit jew 
fejn fl-Unjoni jkunu jinsabu l-klijenti 
tiegħu;

Or. en

Emenda 312
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) iċ-ċittadini u n-negozji jkollhom id-dritt 
u l-possibbiltà li jaċċessaw servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika kompetittivi, 
siguri u affidabbli, irrispettivament minn 
fejn ikunu pprovduti fl-Unjoni, mingħajr 
ma jixxekklu minn restrizzjonijiet 
transfruntieri jew spejjeż addizzjonali 
mhux ġustifikati.

b) iċ-ċittadini u n-negozji jkollhom id-dritt 
u l-possibbiltà li jaċċessaw servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika kompetittivi, 
siguri u affidabbli, b�regoli komuni 
sabiex jiggarantixxu standards għolja ta� 
protezzjoni, privatezza u sigurtà tad-dejta 
personali tagħhom irrispettivament minn 
fejn ikunu pprovduti fl-Unjoni, mingħajr 
ma jixxekklu minn restrizzjonijiet 
transfruntieri jew spejjeż addizzjonali 
mhux ġustifikati.

Or. it

Emenda 313
Giles Chichester

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

(ba) biex tiġi indirizzata l-eliminazzjoni 
gradwali ta’ soprataxxi  għal 
komunikazzjoni tar-roaming fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 314
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu żgurati kundizzjonijiet 
regolatorji simplifikati, prevedibbli u 
konverġenti rigward parametri 
amministrattivi u kummerċjali ewlenin, 
inkluż fir-rigward tal-proporzjonalità ta' 
obbligi individwali li jistgħu jiġu imposti 
skont l-analiżi tas-suq;

imħassar

Or. en

Emenda 315
Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tkun promossa kompetizzjoni 
sostenibbli fis-suq uniku u l-kompetittività 
globali tal-Unjoni, u biex tonqos ir-
regolamentazzjoni tas-suq speċifika għas-
setturi kif jixraq, meta jintlaħqu dawn l-
għanijiet;

b) tkun promossa kompetizzjoni 
sostenibbli fis-suq uniku u biex tonqos ir-
regolamentazzjoni tas-suq speċifika għas-
setturi kif jixraq, meta jintlaħqu dawn l-
għanijiet;

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-promozzjoni tal-kompetittività globali tal-UE bħala għan ġdid tar-
regolament Ewropew iżżid l-inċertezza legali.

Emenda 316
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tkun promossa kompetizzjoni 
sostenibbli fis-suq uniku u l-kompetittività 
globali tal-Unjoni, u biex tonqos ir-
regolamentazzjoni tas-suq speċifika għas-
setturi kif jixraq, meta jintlaħqu dawn l-
għanijiet;

b) tkun promossa l-kompetittività globali 
tal-Unjoni, u biex tonqos ir-
regolamentazzjoni tas-suq speċifika għas-
setturi rigward l-ilħuq ta’ kompetizzjoni 
sostenibbli fis-suq uniku. 

Or. en

Emenda 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jiġi faċilitat provdiment tas-servizz 
innovattiv u ta' kwalità għolja;

d) jiġi faċilitat provdiment tas-servizz 
innovattiv u ta� kwalità għolja, 
pereżempju permezz tal-ftuħ ta� dejta 
(open data), f�formati standard u 
interoperabbli, li jkunu fil-pussess tal-
operaturi stess, f�forom aggregati li 
mhumiex attribwibbli għal utenti 
individwali, sabiex ikun favorit il-ħolqien 
ta� servizzi u applikazzjonijiet ġodda 
b�valur miżjud, pereżempju, il-
valorizzazzjoni tal-bliet intelliġenti, 
f�konformità mal-objettivi tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa.

Or. it



AM\1012835MT.doc 137/214 PE524.835v01-00

MT

Emenda 318
Françoise Castex

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jiġi faċilitat provdiment tas-servizz 
innovattiv u ta' kwalità għolja;

d) jiġi faċilitat kemm provdiment tas-
servizz innovattiv u ta’ kwalità għolja kif 
ukoll aċċess affordabbli għal 
komunikazzjoni broadband, waqt li jiġu 
kkunsidrati, b’mod partikolari, l-kontribut 
u l-ħtiġijiet tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju kif ukoll tal-operaturi tas-settur 
mingħajr skop ta’ qligħ li jipprovdu 
servizzi ta’ aċċess għall-Internet;

Or. en

Emenda 319
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jiġi faċilitat provdiment tas-servizz 
innovattiv u ta' kwalità għolja;

d) jiġi faċilitat provdiment tas-servizz 
innovattiv u ta' kwalità għolja u l-aċċess 
affordabbli għal broadband;

Or. es

Emenda 320
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) tiġi promossa kompetizzjoni 
sostenibbli fis-suq uniku u biex jiġu 
żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-atturi 
kollha f’dan is-suq rigward ir-regoli u r-
regolamentazzjoni 

Or. en

Emenda 321
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

db) ikunu żgurati kundizzjonijiet 
regolatorji simplifikati, prevedibbli u 
konverġenti rigward parametri 
amministrattivi u kummerċjali ewlenin, 
inkluż fir-rigward tal-proporzjonalità ta’ 
obbligi individwali li jistgħu jiġu imposti 
skont l-analiżi tas-suq;

Or. en

Emenda 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) jiġi żgurat li t-traffiku kollu tal-
internet jiġi ttrattat b’mod ugwali, 
mingħajr diskriminazzjoni, restrizzjoni 
jew interferenza, b’mod indipendenti mill-
ispeditur, ir-riċevitur, it-tip, il-kontenut, 
it-tagħmir, is-servizz jew l-applikazzjoni 
tiegħu; 
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Or. en

Emenda 323
Werner Langen, Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) tiżgura kundizzjonijiet komuni tar-
riżultati u tal-kompetizzjoni bejn il-
provdituri ta’ servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika u provdituri ta’ servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni.

Or. de

Emenda 324
Angelika Niebler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) toħloq kundizzjonijiet ġusti ta’ 
kompetizzjoni bejn il-provdituri ta’ 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika u 
provdituri ta’ servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-konverġenza li qiegħda tiżdied, għandu jkun hemm “Level Playing Field” bejn il-
provdituri tas-servizzi rregolati tat-telekomunikazzjoni u l-provdituri tas-servizzi tal-internet.

Emenda 325
Paul Rübig
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. tistabbilixxi qafas legali komuni 
kemm għall-provdituri ta’ servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika kif ukoll 
għall-provdituri tal-forniment tal-
informazzjoni.

Or. de

Emenda 326
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) awtorizzazzjoni unika tal-UE għall-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika;

(a) l-introduzzjoni ta’ forma ta’ notifika 
standard unika tal-UE li tipprovdi lil kull 
Stat Membru bl-informazzjoni kollha 
neċessarja għall-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni;

Or. ro

Emenda 327
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) aktar konverġenza tal-kundizzjonijiet 
regolatorji fir-rigward tal-ħtieġa u l-
proporzjonalità ta' rimedji imposti mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fuq il-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika;

(b) aktar konverġenza tal-kundizzjonijiet 
regolatorji fir-rigward tal-ħtieġa u l-
proporzjonalità ta' rimedji imposti mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fuq il-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika;
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Or. ro

Emenda 328
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) it-tneħħija ta' soprataxxi mhux 
ġustifikati fuq il-komunikazzjonijiet intra-
Unjoni u komunikazzjonijiet tar-roaming 
fl-Unjoni.

(f) it-tneħħija tar-roaming fl-Unjoni.

Or. pt

Emenda 329
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. "awtorizzazzjoni unika tal-UE" tfisser 
il-qafas legali applikabbli għal provditur 
Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika 
fl-Unjoni kollha skont l-awtorizzazzjoni 
ġenerali fl-Istat Membru tad-domiċilju u 
skont dan ir-Regolament;

imħassar

Or. ro

Emenda 330
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "Stat Membru tad-domiċilju" tfisser l-
Istat Membru fejn il-provditur Ewropew 
tal-komunikazzjoni elettronika għandu l-

imħassar
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istabbiliment ewlieni tiegħu;

Or. ro

Emenda 331
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "l-istabbiliment ewlieni" tfisser il-post 
tal-istabbiliment fl-Istat Membru fejn 
jittieħdu d-deċiżjonijiet ewlenin dwar l-
investimenti fi u twettiq tal-provdiment ta' 
servizzi jew netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika fl-Unjoni;

imħassar

Or. ro

Emenda 332
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8) "spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers" 
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu 
effiċjenti huma armonizzati fil-livell tal-
Unjoni, b'mod partikolari skont id-
Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill27, u jintuża għal 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
ħlief għax-xandir;

8) "spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers" 
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu 
effiċjenti huma armonizzati fil-livell tal-
Unjoni permezz tal-istabbiliment ta' użu 
primarju skont il-parametri u l-proċeduri 
tad-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill kif ukoll id-
Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill27, u li jintuża għal 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
ħlief għax-xandir;

__________________ __________________
27 Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 27 Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
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Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).

Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).

Or. de

Emenda 333
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8) "spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers" 
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu 
effiċjenti huma armonizzati fil-livell tal-
Unjoni, b'mod partikolari skont id-
Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill27, u jintuża għal 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
ħlief għax-xandir;

8) "spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers" 
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu 
effiċjenti huma armonizzati fil-livell tal-
Unjoni permezz tal-istabbiliment ta' użu 
primarju skont il-parametri u l-proċeduri 
tad-Direttiva 2002/21/KE kif ukoll id-
Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill27, u li jintuża għal 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
ħlief għax-xandir;

__________________ __________________
27 Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).

27 Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).

Or. de

Emenda 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers"
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu
effiċjenti huma armonizzati fil-livell tal-
Unjoni, b'mod partikolari skont id-
Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill,27 u jintuża għal 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
ħlief għax-xandir;

(8) “spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers”
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà, l-
effiċjenza u l-użu primarju huma 
armonizzati fil-livell tal-Unjoni skont id-
Direttiva 2002/21/KE, u d-Deċiżjoni
676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill,27 u jintuża għal servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika ħlief għax-
xandir;

__________________ __________________
27Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 
24.4.2002, p. 1).

27Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 
24.4.2002, p. 1).

Or. en

Emenda 335
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers"
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu 
effiċjenti huma armonizzati fil-livell tal-
Unjoni, b'mod partikolari skont id-
Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, u jintuża għal 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
ħlief għax-xandir;

(8) “spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers”
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà, ta’ 
effiċjenza u ta’ użu primarju huma 
armonizzati fil-livell tal-Unjoni,
f’konformita` mad-Direttiva 2002/21/KE, 
kif ukoll mad-Deċiżjoni 676/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u jintuża 
għal servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika ħlief għax-xandir;
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__________________ __________________

Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 
24.4.2002, p. 1).

Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 
24.4.2002, p. 1).

Or. fr

Emenda 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers"
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu 
effiċjenti huma armonizzati fil-livell tal-
Unjoni, b'mod partikolari skont id-
Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill,27 u jintuża għal 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
ħlief għax-xandir;

(8) “spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers”
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu 
effiċjenti huma armonizzati fil-livell tal-
Unjoni skont id-dispożizzjonijiet u l-
proċeduri stabbiliti fid-Direttiva 
2002/21/KE, u skont id-Deċiżjoni 
676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill,27 u jintuża għal servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika ħlief għax-
xandir;

__________________ __________________
27Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 
24.4.2002, p. 1).

27Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni 
dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 
24.4.2002, p. 1).

Or. en
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Emenda 337
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8) "spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers" 
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu 
effiċjenti huma armonizzati fil-livell tal-
Unjoni, b'mod partikolari skont id-
Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill27, u jintuża għal 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
ħlief għax-xandir;

8) "spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers" 
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu 
effiċjenti huma armonizzati fil-livell tal-
Unjoni f’konformità mad-Direttiva 
2002/21/KE kif ukoll skont id-Deċiżjoni 
676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill27, u jintuża għal servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika ħlief għax-
xandir;

__________________ __________________
27 Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).

27 Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).

Or. de

Emenda 338
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) "punt tal-aċċess bla wajers f'żoni 
żgħar" tfisser tagħmir żgħir tal-aċċess għal 
netwerk bla wajers b'qawwa baxxa li 
jaħdem f'distanzi qosra, li jista' jkun jew 
ma jkunx parti minn netwerk tal-
komunikazzjoni mobbli terrestri pubbliku, 
u li jkollu antenna b'impatt viżiv baxx, 
waħda jew aktar, biex il-pubbliku jkollu 

(9) “punt tal-aċċess bla wajers f'żoni 
żgħar” tfisser tagħmir żgħir tal-aċċess għal 
netwerk bla wajers b’qawwa baxxa li 
jaħdem f'distanzi qosra, bl-użu ta’ spettru 
liċenzjat jew kombinazzjoni ta’ spettru 
liċenzjat jew eżentat mil-liċenzjar, li jista’
jkun jew ma jkunx parti minn netwerk tal-
komunikazzjoni mobbli terrestri pubbliku, 
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aċċess bla wajers għal netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika 
irrispettivament mit-tipoloġija tan-netwerk 
sottostanti;

u li jkollu antenna b'impatt viżiv baxx, 
waħda jew aktar, biex il-pubbliku jkollu 
aċċess bla wajers għal netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika 
irrispettivament mit-tipoloġija tan-netwerk 
sottostanti;

Or. en

Emenda 339
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) "netwerk taż-żona lokali bir-radju" 
(RLAN) tfisser sistema tal-aċċess bla 
wajers b'qawwa baxxa, li topera f'medda 
qasira, li għandha riskju baxx ta' 
interferenza ma' sistemi oħra bħalha li 
jkunu qed jużaw utenti finali fil-viċinanzi, 
u li tuża spettru fuq bażi mhux esklussiva
li għalih il-kundizzjonijiet tad-disponibbiltà 
u l-użu effiċjenti għal dan il-għan ikunu 
armonizzati fil-livell tal-Unjoni;

(10) “netwerk taż-żona lokali bir-radju” 
(RLAN) tfisser sistema tal-aċċess bla
wajers b'qawwa baxxa, li topera f'medda 
qasira, li għandha riskju baxx ta' 
interferenza ma' sistemi oħra bħalha li 
jkunu qed jużaw utenti finali fil-viċinanzi, 
u li tuża spettru fuq bażi ta’ eżenzjoni mil-
liċenzjar li għalih il-kundizzjonijiet tad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti għal dan il-
għan ikunu armonizzati fil-livell tal-
Unjoni, mingħajr ħsara għar-reġim ta’ 
eżenzjoni mil-liċenzjar li ma jinkludi l-
ebda drittijiet ta’ ħarsien regolatorju, u 
lanqas drittijiet li joħolqu interferenzi 
dannużi lis-sistemi lliċenzjati tar-radju 
f’banda jew f’baned fil-qrib.

Or. en

Emenda 340
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a) ''il-prinċipju tal-aħjar sforz'' huwa l-
iżgurar li, talbiet għat-trażmissjoni ta' 
dejta jiġu indirizzati kemm jista' jkun 
malajr u irrispettivament mill-kontenut, 
is-servizz, l-utilizzazzjoni, l-oriġini jew il-
fini, skont l-ordni kronoloġika li fiha 
jaslu;

Or. de

Emenda 341
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "prodott ta' konnettività b'servizz ta' 
kwalità żgurat (ASQ)" tfisser prodott li 
jsir disponibbli fl-exchange tal-protokoll 
tal-internet (IP), li bih il-klijenti jkunu 
jistgħu jagħmlu link tal-komunikazzjoni 
bl-IP bejn punt tal-interkonnessjoni u 
wieħed jew bosta punti fissi tat-
terminazzjoni tan-netwerk, u jippermetti 
livelli definiti tal-prestazzjoni tan-netwerk 
bejn tarf u ieħor għall-provdiment ta' 
servizzi speċifiċi lill-utenti finali skont it-
twassil ta' kwalità garantita speċifikata 
tas-servizz, skont parametri speċifikati;

imħassar

Or. en

Emenda 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "prodott ta' konnettività b'servizz ta' 
kwalità żgurat (ASQ)" tfisser prodott li 
jsir disponibbli fl-exchange tal-protokoll 
tal-internet (IP), li bih il-klijenti jkunu 
jistgħu jagħmlu link tal-komunikazzjoni 
bl-IP bejn punt tal-interkonnessjoni u 
wieħed jew bosta punti fissi tat-
terminazzjoni tan-netwerk, u jippermetti 
livelli definiti tal-prestazzjoni tan-netwerk 
bejn tarf u ieħor għall-provdiment ta' 
servizzi speċifiċi lill-utenti finali skont it-
twassil ta' kwalità garantita speċifikata 
tas-servizz, skont parametri speċifikati;

imħassar

Or. en

Emenda 343
Marietje Schaake

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "prodott ta' konnettività b'servizz ta' 
kwalità żgurat (ASQ)" tfisser prodott li 
jsir disponibbli fl-exchange tal-protokoll 
tal-internet (IP), li bih il-klijenti jkunu 
jistgħu jagħmlu link tal-komunikazzjoni 
bl-IP bejn punt tal-interkonnessjoni u 
wieħed jew bosta punti fissi tat-
terminazzjoni tan-netwerk, u jippermetti 
livelli definiti tal-prestazzjoni tan-netwerk 
bejn tarf u ieħor għall-provdiment ta' 
servizzi speċifiċi lill-utenti finali skont it-
twassil ta' kwalità garantita speċifikata 
tas-servizz, skont parametri speċifikati;

imħassar

Or. en

Emenda 344
Petra Kammerevert
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12) "prodott ta' konnettività b'servizz ta' 
kwalità żgurat (ASQ)" tfisser prodott li 
jsir disponibbli fl-exchange tal-protokoll 
tal-internet (IP), li bih il-klijenti jkunu 
jistgħu jagħmlu link tal-komunikazzjoni 
bl-IP bejn punt tal-interkonnessjoni u 
wieħed jew bosta punti fissi tat-
terminazzjoni tan-netwerk, u jippermetti 
livelli definiti tal-prestazzjoni tan-netwerk 
bejn tarf u ieħor għall-provdiment ta' 
servizzi speċifiċi lill-utenti finali skont it-
twassil ta' kwalità garantita speċifikata 
tas-servizz, skont parametri speċifikati;

imħassar

Or. de

Emenda 345
Petra Kammerevert

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12a) ''ġestjoni ġustifikata tat-traffiku tad-
dejta'' hija permessa bħala eċċezzjoni 
għall-prinċipju tal-aħjar sforz, fil-każ fejn 
hija attribwita għal kawża teknika kif 
ukoll tikkorrispondi mal-prinċipji bażiċi 
ġenerali tan-neċessità, il-ġestjoni 
raġonevoli, l-assigurazzjoni tal-effiċjenza, 
in-nondiskriminazzjoni u t-trasparenza u 
l-prerekwiżiti l-oħra ta' dan ir-
Regolament;

Or. de

Emenda 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) “newtralità tan-net” tfisser il-
prinċipju li t-traffiku kollu tal-internet jiġi 
ttrattat b’mod ugwali, mingħajr 
diskriminazzjoni, restrizzjoni jew 
interferenza, b’mod indipendenti mill-
ispeditur, ir-riċevitur, it-tip, il-kontenut, 
it-tagħmir, is-servizz jew l-applikazzjoni 
tiegħu; 

Or. en

Emenda 347
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

14) "servizz tal-aċċess għall-internet" 
tfisser servizz tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku li 
jipprovdi konnettività mal-internet, u allura 
konnettività bejn kull punt finali 
virtwalment konness mal-internet, 
irrispettivament mit-teknoloġija tan-
netwerk użata; l-Istati Membri 
jistabbilixxu rekwiżiti minimi adegwati 
għall-kwalità tas-servizz tas-servizzi tal-
aċċess għall-internet, li jibqgħu jiġu 
żviluppati b’mod kontinwu f’konformità 
mal-iżvilupp fit-teknoloġija; servizz tal-
aċċess għall-internet jippermetti lill-utenti 
finali jużaw kwalunkwe applikazzjoni 
bbażata fuq l-internet skont il-prinċipju 
tal-aħjar sforz; bħala l-unika deroga 
minn dan, ġestjoni tat-traffiku tad-dejta 
proporzjonata u motivata hija 
permissibbli biss meta jkunu disponibbli 
prerekwiżiti dwar l-applikazzjoni tagħha 
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definiti b'mod ċar;

Or. de

Emenda 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) “servizz tal-aċċess għall-internet
miftuħ” tfisser servizz tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku li 
jipprovdi konnettività mal-internet f’livell 
ta’ kwalità li jirrifletti l-avvanzi fit-
teknoloġija, u allura jippermetti
konnettività bejn kull punt finali konness 
mal-internet, irrispettivament mit-
teknoloġija tan-netwerk użata u mingħajr 
l-ebda restrizzjoni għall-kontenut legali 
skambjat. Jippermetti lill-utenti finali 
jużaw kwalunkwe applikazzjoni bl-użu 
tal-funzjoni tal-komunikazzjoni 
elettronika tal-internet. Servizz ta’ aċċess 
għall-Internet mingħajr restrizzjonijiet 
huwa bbażat fuq il-prinċipju tal-aqwa 
sforzi, u l-unika eċċezzjonijiet permessi 
huma miżuri tekniċi proporzjonati ta’ 
ġestjoni tat-traffiku jew implimentazzjoni 
ta’ ordni tal-qorti;

Or. en

Emenda 349
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) "servizz tal-aċċess għall-internet"
tfisser servizz tal-komunikazzjoni 

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

elettronika disponibbli għall-pubbliku li 
jipprovdi konnettività mal-internet, u allura 
konnettività bejn kull punt finali 
virtwalment konness mal-internet, 
irrispettivament mit-teknoloġija tan-
netwerk użata. Permezz ta’ dan l-utenti 
finali jkunu jistgħu jwettqu kull 
applikazzjoni billi jużaw netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika abbażi tal-
prinċipju “tal-aqwa sforz”;

Or. fr

Emenda 350
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) “servizz tal-aċċess għall-internet”
tfisser servizz tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku li 
jipprovdi konnettività mal-internet, u allura 
konnettività bejn kull punt finali 
virtwalment konness mal-internet, 
irrispettivament mit-teknoloġija tan-
netwerk użata; Jippermetti lill-utenti finali 
jużaw kwalunkwe applikazzjoni bl-użu 
tan-netwerk tal-komunikazzjoni 
elettronika tal-internet.

Or. en

Emenda 351
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

tfisser servizz tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku li 
jipprovdi konnettività mal-internet, u ma’ 
dan konnettività bejn kull punt finali 
virtwalment tal-internet, irrispettivament
mit-teknoloġiji tan-netwerk użati;

Or. en

Emenda 352
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ulterjuri rigward tagħmir differenti.

Emenda 353
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15) "servizz speċjalizzat" tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz 
ieħor li jipprovdi l-kapaċità ta' aċċess għal 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi

15) “servizz speċjalizzat” tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz 
ieħor li huwa disponibbli u operat biss fi 
ħdan netwerks tal-komunikazzjoni 
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speċifiċi, jew taħlita tagħhom, u li l-
karatteristiċi tekniċi tiegħu huma 
kontrollati minn tarf għal ieħor jew 
jipprovdi l-kapaċità li tintbagħat jew tasal 
dejta lejn jew mingħand għadd determinat 
ta' partijiet jew punti terminali; u li ma 
jkunx kummerċjalizzat jew użat ħafna 
bħala sostitut għal servizz tal-aċċess 
għall-internet;

elettronika magħluqin u li ma jistax jiġi 
kkummerċjalizzat bħala sostitut għall-
internet, użat bħala tali jew jirriżulta li hu 
identiku għal kontenut, applikazzjonijiet 
jew servizzi tal-internet miftuħ. Servizz 
speċjalizzat huwa awtorizzat biss jekk 
b’mod ipprovat tkun teżisti neċessità 
teknika u raġonevoli għalih li tmur lil 
hinn mill-interess ekonomiku personali,
sabiex ikunu jistgħu jiġu pprovduti 
applikazzjonijiet li huma kritiċi fil-ħin 
reali bi kwalità partikolari. Huwa 
kkaratterizzat minn parametri quality-of-
service li huma ddefiniti u ggarantiti 
b’mod ċar u allinjati mas-servizz rispettiv,
li huma soġġetti għal “ġestjoni bejn tarf u 
ieħor” kontinwa mill-provditur tas-servizz 
speċjalizzat sal-kollegament parzjali fuq 
distanza qasira. Servizz speċjalizzat ma 
jistax jiġi ristrett għal punt ta’ 
terminazzjoni li huwa kkontrollat mill-
provditur tas-servizz.

Or. de

Emenda 354
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) “servizz speċjalizzat” tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika operat 
f’netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
magħluqa bl-użu ta’ Protokoll tal-Internet 
b’kontroll strett fuq l-ammissjonijiet; u li 
ma jkunx kummerċjalizzat bħala sostitut 
għal servizz tal-aċċess għall-internet jew 
ma jkunx funzjonalment identiku għal 
servizzi disponibbli fis-servizz pubbliku 
tal-aċċess għall-internet;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

fuq bażi tad-definizzjoni ta’ BEREC, li tissottolinja l-idea li servizz speċjalizzat ma jistax jiġi 
operat fuq l-internet tal-aqwa sforz, iżda għandu jaħdem b’mod separat minnu, jiġifieri 
f’“netwerk magħluq b’kontroll strett fuq l-ammissjonijiet”.  Barra dan servizz speċjalizzat ma 
għandu jirreplika l-ebda servizz diġà eżistenti fuq l-internet inkella jkun sempliċement qed 
jevita n-Newtralità tan-Net.

Emenda 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) “servizz speċjalizzat” tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika, operat 
f’netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
magħluqa bl-użu ta’ Protokoll tal-Internet 
b’kontroll strett fuq l-ammissjonijiet; u li 
ma jkunx kummerċjalizzat jew użat bħala 
sostitut għal servizz tal-aċċess għall-
internet jew ma jkunx funzjonalment 
identiku għal servizzi disponibbli fis-
servizz pubbliku tal-aċċess għall-internet;

Or. en

Emenda 356
Françoise Castex

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) "servizz speċjalizzat" tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz 
ieħor li jipprovdi l-kapaċità ta' aċċess 

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

magħluqa bl-użu ta’ Protokoll tal-Internet 
b’kontroll strett fuq l-ammissjonijiet u li 
ma jkunx kummerċjalizzat jew użat bħala 
sostitut għal servizz tal-aċċess għall-
internet jew ma jkunx funzjonalment 
identiku għal servizzi disponibbli fis-
servizz pubbliku tal-aċċess għall-internet;

Or. en

Emenda 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) “servizz speċjalizzat” tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz 
ieħor li jiġi pprovdut u operat f’netwerk 
tal-komunikazzjoni elettronika magħluq 
bl-użu ta’ protokoll tal-internet, li
jiddependi fuq kontroll strett fuq l-
ammissjonijiet u li ma jkunx 
kummerċjalizzat jew użat ħafna bħala 
sostitut għal servizz tal-aċċess għall-
internet;

Or. en

Emenda 358
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

15) "servizz speċjalizzat" tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz 
ieħor li jipprovdi l-kapaċità ta' aċċess għal 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi, jew taħlita tagħhom, u li l-
karatteristiċi tekniċi tiegħu huma 
kontrollati minn tarf għal ieħor jew 
jipprovdi l-kapaċità li tintbagħat dejta lejn 
għadd determinat ta' partijiet jew punti 
terminali; li huwa pprovdut u operat 
f’netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
magħluqin permezz tal-użu tal-protokoll 
tal-internet. Dawn in-netwerks huma 
soġġetti għall-kontrolli stretti tal-aċċess. 
Servizz speċjalizzat ma jistax ikun użat 
bħala sostitut għal servizz tal-aċċess għall-
internet;

Or. de

Emenda 359
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) “servizz speċjalizzat” tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz 
ieħor li juża l-Protokoll tal-Internet li
jipprovdi lil għadd determinat ta’ partijiet
aċċess ottimizzat għal kontenut, 
applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew 
taħlita tagħhom, u li l-karatteristiċi tekniċi 
tiegħu huma kontrollati bl-użu ta’ ġestjoni 
tat-traffiku sabiex jiġu żgurati 
karatteristiċi adegwati tas-servizz; u li ma 
jkunx kummerċjalizzat jew użat ħafna 
bħala sostitut għal servizz tal-aċċess għall-
internet;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kontroll minn tarf għal ieħor tas-servizzi speċjalizzati mhux dejjem jista’ jkun possibbli mil-
lat tekniku jew, f’ċerti każijiet, lanqas ikun jista’ jiġi maħsub billi, pereżempju, parti biss mir-
rotta ta’ trażmissjoni tkun tista’ tiġi ottimizzata. Barra dan mhuwiex ċar jekk kontroll komplut 
minn tarf għal ieħor huwiex fattibbli għall-konnessjonijiet tad-dejta mobbli. Barra dan, 
issemma b’mod espliċitu li l-aċċess ottimizzat naturalment jinvolvi l-ġestjoni tat-traffiku.

Emenda 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) “servizz speċjalizzat” tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz 
ieħor li jipprovdi l-kapaċità ta’ aċċess għal, 
jew użu ta’, kontenut, applikazzjonijiet jew 
servizzi speċifiċi, jew taħlita tagħhom,
sabiex jiġu żgurati karatteristiċi adegwati
minn tarf għal ieħor. Servizz speċjalizzat 
jiġi operat f’netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika magħluqa u għaldaqstant ikun 
separat b’mod ċar minn servizzi ta’ aċċess 
għall-internet u ma jkunx kummerċjalizzat 
jew użat bħala sostitut għal servizz tal-
aċċess għall-internet;

Or. en

Emenda 361
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) "servizz speċjalizzat" tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz 
ieħor li jipprovdi l-kapaċità ta' aċċess għal 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi, jew taħlita tagħhom, u li l-

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

l-ammissjoni u li l-karatteristiċi tekniċi 
tiegħu huma kontrollati bl-użu ta’ ġestjoni 
tat-traffiku sabiex jiġu żgurati 
karatteristiċi adegwati tas-servizz jew 
jipprovdi l-kapaċità li tintbagħat jew tasal 
dejta lejn jew mingħand għadd determinat 
ta’ partijiet jew punti terminali; u li ma 
jkunx kummerċjalizzat jew użat ħafna 
bħala sostitut għal servizz tal-aċċess għall-
internet;

Or. en

Emenda 362
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) “servizz speċjalizzat” tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz 
ieħor li jipprovdi l-kapaċità ta’ aċċess għal 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi, jew taħlita tagħhom bi kwalità 
tas-servizz iddefinita jew kapaċità 
ddedikata, u li l-karatteristiċi tekniċi tiegħu 
huma kontrollati minn tarf għal ieħor jew 
jipprovdi l-kapaċità li tintbagħat jew tasal 
dejta lejn jew mingħand għadd determinat 
ta’ partijiet jew punti terminali; u li ma 
jkunx kummerċjalizzat jew użat ħafna 
bħala sostitut għal servizz tal-aċċess għall-
internet;

Or. en

Emenda 363
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Kapitolu 2 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Awtorizzazzjoni unika tal-UE Armonizzazzjoni u simplifikazzjoni tar-
regolamenti ta’ awtorizzazzjoni

Or. ro

Emenda 364
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika għandu d-dritt li jipprovdi 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fl-Unjoni kollha u li jeżerċita d-
drittijiet relatati mal-provdiment ta' dawn 
in-netwerks u s-servizzi f'kull Stat Membru 
fejn jopera skont awtorizzazzjoni unika 
tal-UE li hi soġġetta biss għar-rekwiżiti ta' 
notifika previsti fl-Artikolu 4.

1. Kwalunkwe provditur tal-
komunikazzjoni elettronika stabbilit fl-
Unjoni għandu d-dritt li jipprovdi netwerks 
u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
fl-Unjoni kollha u li jeżerċita d-drittijiet 
relatati mal-provdiment ta’ dawn in-
netwerks u s-servizzi f'kull Stat Membru 
fejn jopera.

Or. en

Emenda 365
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika għandu d-dritt li jipprovdi 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fl-Unjoni kollha u li jeżerċita d-
drittijiet relatati mal-provdiment ta' dawn 
in-netwerks u s-servizzi f'kull Stat Membru 
fejn jopera skont awtorizzazzjoni unika tal-
UE li hi soġġetta biss għar-rekwiżiti ta' 

(1) Provditur tal-komunikazzjoni 
elettronika għandu d-dritt li jipprovdi 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fl-Unjoni kollha u li jeżerċita d-
drittijiet relatati mal-provdiment ta' dawn 
in-netwerks u s-servizzi f'kull Stat Membru 
fejn jopera skont Artikolu 3 tad-Direttiva 
2002/20/KE kif emendat mid-Direttiva 
2009/140/KE, fuq il-bażi ta’ notifika għal 
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notifika previsti fl-Artikolu 4. kull Stat Membru kkonċernat. Il-format 
tan-notifika għandu jkun format standard 
uniku tal-UE, skont l-Artikolu 4.

Or. ro

Emenda 366
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika hu soġġett għar-regoli u l-
kundizzjonijiet applikati f'kull Stat 
Membru kkonċernat f'konformità mal-liġi 
tal-Unjoni sakemm ma jiġix stipulat mod 
ieħor f'dan ir-Regolament u mingħajr 
preġudizzju għar-Regolament (UE) 
Nru 531/2012.

(2) Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika hu soġġett għar-regoli u l-
kundizzjonijiet applikati f'kull Stat 
Membru kkonċernat f'konformità mal-liġi 
tal-Unjoni.

Or. ro

Emenda 367
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B'deroga mill-Artikolu 12 tad-
Direttiva 2002/20/KE, provditur Ewropew 
tal-komunikazzjoni elettronika jista' jkun 
soġġett biex iħallas miżati amministrattivi 
applikabbli fl-Istat Membru ospitanti biss 
jekk ikollu fatturat annwali għas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika f'dak l-
Istat Membru aktar minn 0,5% tal-
fatturat totali nazzjonali tal-
komunikazzjoni elettronika. Meta jiġu 
imposti dawn l-imposti, għandu jitqies 
biss il-fatturat għas-servizzi tal-

imħassar
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komunikazzjoni elettronika fl-Istat 
Membru kkonċernat.

Or. ro

Emenda 368
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) B'deroga mill-Artikolu 13(1)(b) tad-
Direttiva 2002/22/KE, provditur Ewropew 
tal-komunikazzjoni elettronika jista' jkun 
soġġett għall-kontribuzzjonijiet imposti 
biex jaqsam il-kost nett tal-obbligi 
universali tas-servizz fl-Istat Membru
ospitanti biss jekk ikollu fatturat annwali 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika f'dak l-Istat Membru aktar 
minn 3% tal-fatturat totali nazzjonali tal-
komunikazzjoni elettronika. Meta tiġi 
imposta din il-kontribuzzjoni, għandu 
jitqies biss il-fatturat fl-Istat Membru 
kkonċernat.

imħassar

Or. ro

Emenda 369
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettroniċka għandu jkun intitolat għal 
trattament ugwali mill-awtoritajiet
regolatorji nazzjonali ta' Stati Membri 
differenti f'sitwazzjonijiet oġġettivament 
ekwivalenti.

5. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali
għandhom jittrattaw lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika b’mod ugwali 
f’sitwazzjonijiet kumparabbli, 
irrispettivament mill-Istat Membru tal-
istabbiliment tagħhom..
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Or. en

Emenda 370
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni
elettroniċka għandu jkun intitolat għal 
trattament ugwali mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali ta' Stati Membri 
differenti f'sitwazzjonijiet oġġettivament 
ekwivalenti.

(5) Provdituri tal-komunikazzjoni
elettronika għandhom ikunu intitolati
għal trattament ugwali mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali ta' Stati Membri 
differenti f'sitwazzjonijiet oġġettivament 
ekwivalenti.

Or. ro

Emenda 371
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fil-każ ta' tilwim bejn impenji li 
jinvolvi provditur Ewropew tal-
komunikazzjoni elettronika rigward l-
obbligi applikabbli skont id-Direttivi 
2002/19/KE, 2002/20/KE, 2002/21/KE u 
2002/22/KE, dan ir-Regolament jew ir-
Regolament (UE) Nru 531/2012 fi Stat 
Membru ospitanti, il-provditur Ewropew 
tal-komunikazzjoni elettronika jista' 
jikkonsulta lill-awtorità regolatorja 
kompetenti fl-Istat Membru tad-domiċilju 
li tista' tagħti opinjoni bil-ħsieb li jkun 
żgurat l-iżvilupp tal-prattiċi regolatorji 
konsistenti. Meta tiddeċiedi dwar tilwim, l-
awtorità regolatorja nazzjonali fl-Istat 
Membru ospitanti għandha tqis sew l-
opinjoni tal-awtorità regolatorja 
nazzjonali tal-Istat Membru tad-

imħassar



AM\1012835MT.doc 165/214 PE524.835v01-00

MT

domiċilju.

Or. ro

Emenda 372
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-provdituri Ewropej tal-
komunikazzjoni elettronika li, meta jidħol 
fis-seħħ dan ir-Regolament, ikollhom id-
dritt li jipprovdu netwerks u servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika f'aktar minn 
Stat Membru wieħed, għandhom iressqu 
n-notifika prevista fl-Artikolu 4 sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Lulju 2016.

imħassar

Or. ro

Emenda 373
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċedura tan-notifika għall-provdituri 
Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika

Format tan-notifika standard

Or. ro

Emenda 374
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Provditur Ewropew tal-
komunikazzjoni elettronika għandu 
jressaq notifika waħda skont dan ir-
Regolament biss lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali tal-Istat Membru tad-
domiċilju, qabel jibda l-attività f'mill-
anqas Stat Membru wieħed.

(1) Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta’ implimentazzjoni biex tiddefinixxi l-
format ta’ notifika standard mhux aktar 
tard mit-30 ta’ Diċembru 2014, wara li 
tikkonsulta l-partijiet kollha interessati u 
lil BEREC.

Or. ro

Emenda 375
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-notifika għandu jkun fiha 
dikjarazzjoni dwar il-provdiment jew dwar 
l-intenzjoni li jinbeda l-provdiment ta' 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika u magħha jkollha biss din l-
informazzjoni:

imħassar

(a) isem il-provditur, l-istatus u l-forma 
legali tiegħu, in-numru ta' reġistrazzjoni, 
fejn il-provditur ikun reġistrat f'negozju 
jew reġistru pubbliku simili ieħor, l-
indirizz ġeografiku tal-istabbiliment 
ewlieni, persuna ta' kuntatt, deskrizzjoni 
qasira tan-netwerks jew tas-servizzi 
pprovduti jew li beħsiebhom jiġu 
pprovduti, inkluża l-identifikazzjoni tal-
Istat Membru tad-domiċilju;
(b) l-Istat(i) Membru/i ospitanti fejn 
ikunu pprovduti jew beħsiebhom jiġu 
pprovduti s-servizzi u n-netwerks 
direttament jew minn sussidjarji u, fil-każ 
tal-aħħar, l-isem, l-istatus u l-forma legali 
tiegħu, l-indirizz ġeografiku, in-numru ta' 
reġistrazzjoni, fejn il-fornitur ikun 
reġistrat f'negozju jew reġistru pubbliku 
simili ieħor fl-Istat Membru ospitanti, u l-
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punt ta' kuntatt ta' kull kumpanija 
sussidjarja kkonċernata u ż-żoni rispettivi 
fejn topera. Meta kumpanija sussidjarja 
jikkontrollawha konġuntament żewġ 
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
jew aktar li jkollhom l-istabbilimenti 
ewlenin tagħhom fi Stati Membri 
differenti, il-kumpanija sussidjarja 
għandha tindika l-Istat Membru tad-
domiċilju rilevanti minn fost dawk tal-
kumpaniji azzjonarja għall-finijiet ta' dan 
ir-Regolament u għandha tiġi notifikata 
mill-kumpanija azzjonarja b'dak l-Istat 
Membru tad-domiċilju kif xieraq.

Or. ro

Emenda 376
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Kull modifika fl-informazzjoni 
mressqa skont il-paragrafu 2 għandha 
tkun disponibbli lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali tal-Istat Membru tad-domiċilju 
fi żmien xahar mill-modifika. Fil-każ li l-
modifika li trid tiġi notifikata jkollha 
x'taqsam mal-intenzjoni li jiġu pprovduti 
netwerks jew servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fi Stat Membru ospitanti li 
mhux kopert minn notifika preċedenti, il-
provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika jista' jibda l-attività f'dak l-
Istat Membru ospitanti man-notifika.

imħassar

Or. ro

Emenda 377
Silvia-Adriana Țicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Kull nuqqas ta' konformità mar-
rekwiżit ta' notifika stabbilit f'dan l-
Artikolu għandu jitqies bħala ksur tal-
kundizzjonijiet komuni applikabbli għall-
provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika fl-Istat Membru tad-domiċilju.

imħassar

Or. ro

Emenda 378
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-awtorità regolatorja nazzjonali tal-Istat 
Membru tad-domiċilju għandha tgħaddi l-
informazzjoni li taslilha skont il-
paragrafu 2 u kull modifika f'dik l-
informazzjoni skont il-paragrafu 3 lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati 
Membri ospitanti kkonċernati u lill-
Uffiċċju BEREC fi żmien ġimgħa minn 
meta tirċievi dik il-informazzjoni jew xi 
modifika.

imħassar

Or. ro

Emenda 379
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Meta jitlobha l-provditur Ewropew tal-
komunikazzjoni elettronika, l-awtorità 

imħassar



AM\1012835MT.doc 169/214 PE524.835v01-00

MT

regolatorja nazzjonali tal-Istat Membru 
tad-domiċilju għandha toħroġ 
dikjarazzjoni skont l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/20/KE li tispeċifika li l-
impriża inkwistjoni hi soġġetta għall-
awtorizzazzjoni unika tal-UE.

Or. ro

Emenda 380
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jekk waħda jew aktar mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali fi Stati Membri 
differenti jidhrilha li l-identifikazzjoni tal-
Istat Membru tad-domiċilju f'notifika li 
ssir skont il-paragrafu 2 jew kull modifika 
fiha li ssir skont il-paragrafu 3, ma tkunx 
jew ma tibqax tikkorrispondi mal-
istabbiliment ewlieni tal-impriża skont 
dan ir-Regolament, din għandha tirreferi 
l-kwistjoni lill-Kummissjoni, filwaqt li 
tissostanzja r-raġunijiet li fuqhom issejjes 
l-evalwazzjoni tagħha. Kopja tar-
riferiment għandha tintbagħat lill-
Uffiċċju BEREC għall-informazzjoni. 
Wara li tkun tat l-opportunità lill-
provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika rilevanti u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali tal-Istat Membru 
tad-domiċilju kkontestat biex jesprimu l-
fehmiet tagħhom, il-Kummissjoni 
għandha tieħu deċiżjoni biex tiddetermina 
l-Istat Membru tad-domiċilju tal-impriża 
inkwistjoni skont dan ir-Regolament fi 
żmien tliet xhur mir-riferiment tal-
kwistjoni.

imħassar

Or. ro
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Emenda 381
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Konformità mal-awtorizzazzjoni unika tal-
UE
(1) L-awtorità regolatorja nazzjonali ta' 
kull Stat Membru kkonċernat għandha 
tissorvelja u tiżgura, skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħha li timplimenta l-
proċeduri previsti fl-Artikolu 10 tad-
Direttiva 2002/20/KE, li l-provdituri 
Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika 
jikkonformaw mar-regoli u mal-
kundizzjonijiet applikabbli fit-territorju 
tagħha skont l-Artikolu 3.
(2) L-awtorità regolatorja nazzjonali ta' 
Stat Membru ospitanti għandha tgħaddi 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali tal-
Istat Membru tad-domiċilju, kull 
informazzjoni rilevanti dwar miżuri 
individwali adottati fir-rigward ta' 
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika bil-ħsieb li tkun żgurata 
konformità mar-regoli u mal-
kundizzjonijiet applikabbli fit-territorju 
tagħha skont l-Artikolu 3.

Or. ro

Emenda 382
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar
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Or. ro

Emenda 383
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Abolizzjoni tal-imposti tal-konsumaturi

B’effett mill-1 ta’ Lulju 2015, il-provdituri 
tar-roaming ma għandhom jiġbru l-ebda 
soprataxxa meta mqabbel mat-tariffi 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni mobbli 
fil-livell domestiku imposti fuq il-klijenti 
tar-roaming fi kwalunkwe Stat Membru 
għal kwalunkwe sejħa ta’ roaming 
irregolata magħmula jew riċevuta, għal 
kwalunkwe messaġġ SMS ta’ roaming 
irregolat mibgħut, għal kwalunkwe 
messaġġ MMS tar-roaming mibgħut jew 
għal kwalunkwe servizz irregolat ta’
roaming tad-dejta użat jew kwalunkwe 
tariffa ġenerali biex it-tagħmir jew is-
servizz tat-terminal jintuża barra l-pajjiż. 

Or. en

Emenda 384
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 7 imħassar
Il-kordinazzjoni tal-miżuri ta’ infurzar
(1) Meta jiġi applikat l-Artikolu 6, l-
awtorità regolatorja nazzjonali tal-Istat 
Membru tad-domiċilju għandha tieħu 
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miżuri ta' superviżjoni jew infurzar 
relatati ma' servizz jew netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika pprovdut fi 
Stat Membru ieħor jew li kkawża danni fi 
Stat Membru ieħor bl-istess diliġenza 
daqslikieku s-servizz jew in-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika kkonċernat 
ġie pprovdut fl-Istat Membru tad-
domiċilju.
(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fit-territorji tagħhom jistgħu jiġu serviti d-
dokumenti legali relatati mal-miżuri li 
ttieħdu skont l-Artikoli 5 u 6.

Or. ro

Emenda 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers.

1. Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers
skont id-Direttiva 2009/140/KE u d-
Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill b’kunsiderazzjoni 
xierqa għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 8a u 9 tad-Direttiva 2002/21/KE.

Or. en

Emenda 386
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din it-taqsima għandha tapplika għall- 1. Din it-taqsima għandha tapplika għall-
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ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers.

ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers; id-
dispożizzjonijiet tagħha għandhom jiġu 
interpretati skont il-partijiet rilevanti tad-
Direttiva 2002/21/KE (b’mod partikolari l-
Artikoli 8a u 9), kif ukoll skont il-
Programm Pluriennali tal-Politika tal-
Ispettru tar-Radju.

Or. en

Emenda 387
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers.

(1) Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers fi 
ħdan it-tifsira tad-Direttivi 2009/140/KE u 
676/2002/KE, b'kunsiderazzjoni għar-
rekwiżiti fl-Artikoli 8a u 9 tad-Direttiva 
2002/21/KE.

Or. de

Emenda 388
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers.

(1) Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers
b’kunsiderazzjoni għar-rekwiżiti fl-
Artikoli 8a u 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Kwadru).

Or. de
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Emenda 389
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers.

(1) Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers
f’konformità mal-Artikoli 8a u 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE.

Or. de

Emenda 390
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers.

1. Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers, 
f’konformità mal-Artikoli 8a u 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE.

Or. fr

Emenda 391
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat għal 

1. Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat.
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komunikazzjoni broadband bla wajers.

Or. en

Emenda 392
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Din it-taqsima għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-
ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru 
tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh 
għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika u
d-difiża.

(2) Din it-taqsima għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-
ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru 
tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh 
għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika, 
id-difiża u l-għanijiet ta' interess ġenerali, 
bħall-promozzjoni tad-diversità kulturali 
u lingwistika u d-diversità tal-midja, 
pereżempju permezz tal-produzzjoni ta' 
programmi tar-radju u tat-televiżjoni.

Or. de

Emenda 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din it-taqsima għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-
ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru 
tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh 
għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika u

2. Din it-taqsima għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-
ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru 
tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh 
għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika, 
id-difiża, waqt li jiġu kkunsidrati għanijiet 
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d-difiża. ta' interess ġenerali bħad-diversità 
kulturali u l-pluraliżmu tal-midja, kif 
ukoll l-interessi tal-utenti kollha tal-
ispettru tar-radju.

Or. en

Emenda 394
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din it-taqsima għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-
ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru 
tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh 
għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika u 
d-difiża.

2. Din it-taqsima għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-
ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru 
tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh 
għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika u 
d-difiża, kif ukoll sabiex ikomplu 
jintlaħqu għanijiet ta’ interess ġenerali, 
b’mod partikolari fil-qafas tal-politika 
awdjoviżiva u l-midja.

Or. fr

Emenda 395
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Din it-taqsima għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-
ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru 
tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh 

(2) Din it-taqsima għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-
ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru 
tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh 
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għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika u 
d-difiża.

għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika u 
d-difiża kif ukoll bħala kompliment għar-
realizzazzjoni ta’ miri b’interess ġenerali, 
b’mod partikolari l-politika awdjoviżiva u 
medjali.

Or. de

Emenda 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din it-taqsima għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-
ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru 
tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh 
għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika u 
d-difiża.

2. Din it-taqsima għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-
ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru 
tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh 
għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika u 
d-difiża, jew biex isegwu objettivi ta’ 
interess ġenerali bħad-diversità kulturali 
u l-pluraliżmu tal-midja.

Or. en

Emenda 397
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija f'din 
it-taqsima, il-Kummissjoni għandha tqis 
sew kull opinjoni rilevanti li ta l-Grupp 
għall-Politika dwar l-Ispettru tar-Radju 
(RSPG) stabbilit bid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2002/622/KE28.

imħassar
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__________________
28 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2002/622/KE tas-26 ta' Lulju 2002 li 
tistabbilixxi Grupp għal Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju (ĠU L 198, 27.07.2002, 
p. 49).

Or. en

Emenda 398
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija f'din
it-taqsima, il-Kummissjoni għandha tqis 
sew kull opinjoni rilevanti li ta l-Grupp 
għall-Politika dwar l-Ispettru tar-Radju
(RSPG) stabbilit bid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2002/622/KE.

3. Fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija f�din
it-taqsima, il-Kummissjoni għandha tqis 
sew kull opinjoni rilevanti li ta l-Grupp 
għall-Politika dwar l-Ispettru tar-Radju
(RSPG) stabbilit bid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2002/622/KE28, kif ukoll il-
gwidi u l-linji gwida formulati mill-
BEREC dwar il-kwistjonijiet tal-
kompetenza tiegħu.

__________________ __________________

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2002/622/KE tas-26 ta' Lulju 2002 li 
tistabbilixxi Grupp għal Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju (ĠU L 198, 27.07.2002, 
p. 49).

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2002/622/KE tas-26 ta� Lulju 2002 li 
tistabbilixxi Grupp għal Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju (ĠU L 198, 27.07.2002, 
p. 49).

Or. it

Emenda 399
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija f'din 3. Fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija f’din 
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it-taqsima, il-Kummissjoni għandha tqis 
sew kull opinjoni rilevanti li ta l-Grupp 
għall-Politika dwar l-Ispettru tar-Radju 
(RSPG) stabbilit bid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2002/622/KE28.

it-taqsima, il-Kummissjoni għandha tqis 
sew kull opinjoni rilevanti li ta l-BEREC.

__________________ __________________

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2002/622/KE tas-26 ta' Lulju 2002 li 
tistabbilixxi Grupp għal Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju (ĠU L 198, 27.07.2002, 
p. 49).

Or. en

Emenda 400
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
L-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti relatati 
mat-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet 
individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-

radju u t-tul ta’ żmien tagħhom
1. Mingħajr ħsara għad-Direttiva 
2002/21/KE u għall-applikazzjoni ta’ 
regoli dwar il-kompetizzjoni għall-impriżi, 
dan li ġej għandu japplika rigward it-
trasferiment jew il-kiri ta’ drittijiet tal-użu 
tal-ispettru, jew partijiet ta’ dan, 
identifikati fl-Artikolu 6(8) tad-Deċiżjoni 
Nru 243/2012/UE:
(a) L-Istati Membri għandhom jagħmlu d-
dettalji attwali ta’ dawn id-drittijiet kollha 
tal-użu disponibbli għall-pubbliku 
f’format elettroniku standardizzat;
(b) l-Istati Membri ma jistgħux jirrifjutaw 
il-permess għat-trasferiment jew għall-
kera għal detentur eżistenti ta’ dawn id-
drittijiet għall-użu;
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(c) f’każijiet mhux koperti mill-punt (b), l-
Istati Membri jistgħu jirrifjutaw 
trasferiment biss meta jinstab li jkun 
hemm riskju ċar li d-detentur il-ġdid ma 
jkunx jista’ jilħaq il-kundizzjonijiet 
eżistenti għad-dritt għall-użu;
(d) f’każijiet mhux koperti mill-punt (b), l-
Istati Membri ma jistgħux jirrifjutaw kiri 
meta min ikun qed jittrasferixxi jimpenja 
ruħu li jibqa’ responsabbli għall-ilħuq tal-
kundizzjonijiet eżistenti għad-dritt għall-
użu.
2. Kwalunkwe miżata amministrattiva 
imposta fuq l-impriżi fil-kuntest tal-
ipproċessar ta’ applikazzjoni għat-
trasferiment jew il-kiri ta’ spettru 
għandha, fit-total, tkopri biss l-ispejjeż 
amministrattivi, inklużi l-passi anċillari 
bħall-ħruġ ta’ dritt ġdid għall-użu, 
involuti fl-ipproċessar tal-applikazzjoni. 
Kwalunkwe miżata bħal din għandha tiġi 
imposta b’mod oġġettiv, trasparenti u 
proporzjonali li jimminimizza l-ispejjeż 
amministrattivi addizzjonali u l-miżati fuq 
min ikun inkarigat. L-Artikolu 12(2) tad-
Direttiva 2002/20/KE għandu japplika 
għall-miżati imposti skont dan il-
paragrafu.
3. Id-drittijiet kollha tal-użu tal-ispettru 
għandhom jingħataw b’tul ta’ żmien 
minimu ta’ 20 sena, u fi kwalunkwe każ 
għal tul ta’ żmien xieraq għall-
inċentivazzjoni tal-investiment u l-
kompetizzjoni, u biex jiġi skoraġġit in-
nuqqas ta’ użu jew il-“ħżin” tal-ispettru. 
L-Istati Membri jistgħu jagħtu drittijiet 
tal-użu ta’ tul ta’ żmien indefinit.
4. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu rtirar 
proporzjonat u nondiskriminatorju tad-
drittijiet sabiex jiżguraw l-użu effiċjenti 
tal-ispettru inkluż, iżda mhux limitat għal, 
finijiet ta’ ġestjoni tal-ispettru; is-sigurtà 
nazzjonali; il-ksur tal-liċenzja; tibdil tal-
użu armonizzat tal-banda; u n-nuqqas ta’ 
ħlas tat-tariffi.
5. It-tul ta’ żmien tad-drittijiet eżistenti 
kollha tal-użu tal-ispettru b’dan qed jiġi 
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estiż għal 20 sena mid-data tal-għotja 
tagħhom, mingħajr ħsara għal 
kundizzjonijiet oħra konnessi mad-dritt 
tal-użu u ma’ drittijiet tal-użu ta’ tul ta’ 
żmien indefinit.
6. L-introduzzjoni ta’ tul ta’ żmien 
minimu tal-liċenzja ta’ 20 sena ma 
għandux jimpedixxi l-ħila tar-regolaturi li 
joħorġu liċenzji temporanji u liċenzji għal 
użijiet sekondarji f’banda armonizzata.

Or. en

Emenda 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
L-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti relatati 
mat-trasferiment, il-kiri jew il-
kondiviżjoni tad-drittijiet individwali 
għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju u t-tul 
ta’ żmien tagħhom
1. Mingħajr ħsara għall-applikazzjoni ta’ 
regoli dwar il-kompetizzjoni għall-impriżi, 
dan li ġej għandu japplika rigward it-
trasferiment, il-kiri jew il-kondiviżjoni ta’ 
drittijiet tal-użu tal-ispettru, jew partijiet 
ta’ dan, identifikati fl-Artikolu 6(8) tad-
Deċiżjoni Nru 243/2012/UE:
(a) L-Istati Membri għandhom jagħmlu d-
dettalji attwali ta’ dawn id-drittijiet kollha 
tal-użu disponibbli għall-pubbliku 
f’format elettroniku standardizzat;
(b) l-Istati Membri ma jistgħux jirrifjutaw 
il-permess għat-trasferiment jew għall-
kera għal detentur eżistenti ta’ dawn id-
drittijiet għall-użu;
(c) f’każijiet mhux koperti mill-punt (b), l-
Istati Membri jistgħu jirrifjutaw 
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trasferiment biss meta jinstab li jkun 
hemm riskju ċar li d-detentur il-ġdid ma 
jkunx jista’ jilħaq il-kundizzjonijiet 
eżistenti għad-dritt għall-użu;
(d) f’każijiet mhux koperti mill-punt (b), l-
Istati Membri ma jistgħux jirrifjutaw kiri 
meta min ikun qed jittrasferixxi jimpenja 
ruħu li jibqa’ responsabbli għall-ilħuq tal-
kundizzjonijiet eżistenti għad-dritt għall-
użu.
(e) L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-aċċess kondiviż illiċenzjat 
għall-ispettru fi ħdan ir-reġim tal-
awtorizzazzjoni attwali. Il-kondiviżjoni 
tista’ tiġi imposta mill-Istat Membru 
sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tal-
ispettru.
2. Kwalunkwe miżata amministrattiva 
imposta fuq l-impriżi fil-kuntest tal-
ipproċessar ta’ applikazzjoni għat-
trasferiment, il-kiri jew il-kondiviżjoni ta’ 
spettru għandha, fit-total, tkopri biss l-
ispejjeż amministrattivi, inklużi l-passi 
anċillari bħall-ħruġ ta’ dritt ġdid għall-
użu, involuti fl-ipproċessar tal-
applikazzjoni. Kwalunkwe miżata bħal din 
għandha tiġi imposta b’mod oġġettiv, 
trasparenti u proporzjonali li 
jimminimizza l-ispejjeż amministrattivi 
addizzjonali u l-miżati fuq min ikun 
inkarigat. L-Artikolu 12(2) tad-Direttiva 
2002/20/KE għandu japplika għall-miżati 
imposti skont dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kondiviżjoni tal-ispettru għandha tiġi mħeġġa sabiex tiżdied il-kompetizzjoni fis-suq u jiġu 
massimizzati l-benefiċċji u l-innovazzjoni tal-konsumaturi. Għall-istess raġuni, tul ta’ żmien 
eċċessiv jew indefinit tal-liċenzji tal-ispettru għandu jiġi eskluż.

Emenda 402
Giles Chichester
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Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
L-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti relatati 
mat-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet 
individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-
radju u t-tul ta’ żmien tagħhom
1. Mingħajr ħsara għall-applikazzjoni ta’ 
regoli dwar il-kompetizzjoni għall-impriżi, 
dan li ġej għandu japplika rigward it-
trasferiment jew il-kiri ta’ drittijiet tal-użu 
tal-ispettru, jew partijiet ta’ dan, 
identifikati fl-Artikolu 6(8) tad-Deċiżjoni 
Nru 243/2012/UE, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu d-dettalji attwali ta’ 
dawn id-drittijiet kollha disponibbli għall-
pubbliku f’format elettroniku
standardizzat;
2. Kwalunkwe miżata amministrattiva 
imposta fuq l-impriżi fil-kuntest tal-
ipproċessar ta’ applikazzjoni għat-
trasferiment jew il-kiri ta’ spettru 
għandha, fit-total, tkopri biss l-ispejjeż 
amministrattivi, inklużi l-passi anċillari 
bħall-ħruġ ta’ dritt ġdid għall-użu, 
involuti fl-ipproċessar tal-applikazzjoni. 
Kwalunkwe miżata bħal din għandha tiġi 
imposta b’mod oġġettiv, trasparenti u 
proporzjonali li jimminimizza l-ispejjeż 
amministrattivi addizzjonali u l-miżati fuq 
min ikun inkarigat. L-Artikolu 12(2) tad-
Direttiva 2002/20/KE għandu japplika 
għall-miżati imposti skont dan il-
paragrafu.
3. Id-drittijiet kollha tal-użu tal-ispettru 
għandhom jingħataw għal tul minimu ta’ 
30 sena. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
drittijiet tal-użu ta’ tul ta’ żmien indefinit.
4. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu rtirar 
proporzjonat u nondiskriminatorju tad-
drittijiet, inklużi dawk b’tul ta’ żmien 
minimu ta’ 30 sena, sabiex jiżguraw l-użu 
effiċjenti tal-ispettru inkluż, iżda mhux 
limitat għal, finijiet ta’ ġestjoni tal-



PE524.835v01-00 184/214 AM\1012835MT.doc

MT

ispettru; is-sigurtà nazzjonali; il-ksur tal-
liċenzja; tibdil tal-użu armonizzat tal-
banda; u n-nuqqas ta’ ħlas tat-tariffi.
It-tul ta’ żmien tad-drittijiet eżistenti 
kollha tal-użu tal-ispettru b’dan qed jiġi 
estiż għal 30 sena mid-data tal-għotja 
tagħhom, mingħajr ħsara għal 
kundizzjonijiet oħra konnessi mad-dritt 
tal-użu u ma’ drittijiet tal-użu ta’ tul ta’ 
żmien indefinit.
5. L-introduzzjoni ta’ tul ta’ żmien 
minimu tal-liċenzja ta’ 30 sena ma 
għandux jimpedixxi l-ħila tar-regolaturi li 
joħorġu liċenzji temporanji u liċenzji għal 
użijiet sekondarji f’banda armonizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irtirar tad-drittijiet tal-użu għal raġunijiet leġittimi għandu jibqa’ possibbli. Barra dan il-
ħila tar-regolaturi li joħorġu liċenzji temporanji jew liċenzji għal użijiet sekondarji f’banda 
armonizzata ma għandhiex tiġi kompromessa. Dan jiżgura l-użu effiċjenti tal-ispettru.

Emenda 403
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. en

Emenda 404
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għall-
ispettru tar-radju għandhom jgħinu fl-
iżvilupp ta' spazju bla wajers li fih 
jikkonverġu l-kundizzjonijiet tal-
investiment u kompetittivi għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers 
b'veloċità għolja u li bih ikunu jistgħu jsiru 
ppjanar u provdiment ta' netwerks u 
servizzi multiterritorjali u jinkisbu l-
ekonomiji ta' skala, ħalli b'hekk jitkattru l-
innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-
benefiċċju fit-tul tal-utenti finali.

Mingħajr preġudizzju għas-salvagwardja 
tal-interessi għall-benessri komuni skont 
l-Artikolu 9 paragrafu 4 tad-Direttiva 
2002/21/KE, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għall-ispettru tar-radju 
għandhom jgħinu fl-iżvilupp ta' spazju bla 
wajers li fih jikkonverġu l-kundizzjonijiet 
tal-investiment u kompetittivi għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers 
b'veloċità għolja u li bih ikunu jistgħu jsiru 
ppjanar u provdiment ta' netwerks u 
servizzi multiterritorjali u jinkisbu l-
ekonomiji ta' skala, ħalli b'hekk jitkattru l-
innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-
benefiċċju fit-tul tal-utenti finali. Il-
possibilità li jiġu stabbiliti netwerks 
multifunzjonali li jgħaqqdu t-teknoloġija 
tar-radju u dik mobbli fuq pjattaforma 
waħda, għandha titqies b'mod adegwat.

Or. de

Emenda 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għall-
ispettru tar-radju għandhom jgħinu fl-
iżvilupp ta' spazju bla wajers li fih 
jikkonverġu l-kundizzjonijiet tal-
investiment u kompetittivi għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers 
b'veloċità għolja u li bih ikunu jistgħu jsiru 
ppjanar u provdiment ta' netwerks u 
servizzi multiterritorjali u jinkisbu l-
ekonomiji ta' skala, ħalli b'hekk jitkattru l-
innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-
benefiċċju fit-tul tal-utenti finali.

Mingħajr ħsara għas-salvagwardja tal-
objettivi ta’ interess ġenerali, l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali għall-ispettru tar-
radju għandhom jgħinu fl-iżvilupp ta’
spazju bla wajers li fih jikkonverġu l-
kundizzjonijiet tal-investiment u 
kompetittivi għall-komunikazzjoni 
broadband bla wajers b’veloċità għolja u li 
bih ikunu jistgħu jsiru ppjanar u 
provdiment ta' netwerks u servizzi 
multiterritorjali u jinkisbu l-ekonomiji ta’
skala, ħalli b’hekk jitkattru l-innovazzjoni, 
it-tkabbir ekonomiku u l-benefiċċju fit-tul 
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tal-utenti finali.

Or. en

Emenda 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għall-
ispettru tar-radju għandhom jgħinu fl-
iżvilupp ta' spazju bla wajers li fih 
jikkonverġu l-kundizzjonijiet tal-
investiment u kompetittivi għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers
b'veloċità għolja u li bih ikunu jistgħu jsiru 
ppjanar u provdiment ta' netwerks u 
servizzi multiterritorjali u jinkisbu l-
ekonomiji ta' skala, ħalli b'hekk jitkattru l-
innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-
benefiċċju fit-tul tal-utenti finali.

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għall-
ispettru tar-radju għandhom jgħinu fl-
iżvilupp ta� spazju bla wajers li fih 
jikkonverġu l-kundizzjonijiet tal-
investiment u kompetittivi għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers
b�veloċità għolja u li bih ikunu jistgħu 
jsiru ppjanar u provdiment ta� netwerks u 
servizzi interoperabbli, miftuħa, ibbażati 
fuq standards maqsuma u multiterritorjali 
u jinkisbu l-ekonomiji ta� skala, ħalli
b�hekk jitkattru l-innovazzjoni, it-tkabbir 
ekonomiku u l-benefiċċju fit-tul tal-utenti 
finali.

Or. it

Emenda 407
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jieqfu japplikaw proċeduri jew 
jimponu kundizzjonijiet għall-użu tal-
ispettru tar-radju li jtellfu lill-provdituri 
Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika 
milli jipprovdu netwerks u servizzi 
integrati tal-komunikazzjoni elettronika 
f'bosta Stati Membri jew madwar l-Unjoni 
kollha.

imħassar
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Or. ro

Emenda 408
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jieqfu japplikaw proċeduri jew 
jimponu kundizzjonijiet għall-użu tal-
ispettru tar-radju li jtellfu lill-provdituri 
Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika 
milli jipprovdu netwerks u servizzi 
integrati tal-komunikazzjoni elettronika 
f'bosta Stati Membri jew madwar l-Unjoni 
kollha.

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jieqfu japplikaw proċeduri jew 
jimponu kundizzjonijiet għall-użu tal-
ispettru tar-radju li jtellfu lill-provdituri 
Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika 
milli jipprovdu netwerks u servizzi 
integrati tal-komunikazzjoni elettronika 
f'bosta Stati Membri jew madwar l-Unjoni 
kollha u/jew jimpedixxu bla bżonn, billi 
joħolqu interferenzi, l-operat ta’ servizzi 
jew applikazzjonijiet eżistenti fil-baned 
tal-ispettru kkonċernat kif ukoll f’baned 
fil-qrib.

Or. en

Emenda 409
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom japplikaw l-inqas sistema tal-
awtorizzazzjoni oneruża possibbli sabiex 
jippermettu l-użu tal-ispettru, skont kriterji 
oġġettivi, trasparenti, nondiskriminatorji u 
proporzjonati, b'tali mod li 
jimmassimizzaw il-flessibbiltà u l-
effiċjenza fl-użu tal-ispettru tar-radju u 
jippromwovu kundizzjonijiet komparabbli 
madwar l-Unjoni kollha għal investimenti 
u operazzjonijiet multiterritorjali integrati 

2. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom japplikaw proċess trasparenti u 
japplikaw l-inqas sistema tal-
awtorizzazzjoni oneruża possibbli li toffri 
lill-atturi kollha kundizzjonijiet ta’ aċċess 
ugwali għall-użu tal-ispettru, skont kriterji 
oġġettivi, trasparenti, nondiskriminatorji u 
proporzjonati, b’tali mod li 
jimmassimizzaw il-flessibbiltà u l-
effiċjenza fl-użu tal-ispettru tar-radju u 
jippromwovu kundizzjonijiet komparabbli 
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mill-provdituri Ewropej tal-
komunikazzjoni elettronika.

madwar l-Unjoni kollha għal investimenti 
u operazzjonijiet multiterritorjali integrati 
mill-provdituri Ewropej tal-
komunikazzjoni elettronika.

Or. en

Emenda 410
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom japplikaw l-inqas sistema tal-
awtorizzazzjoni oneruża possibbli sabiex 
jippermettu l-użu tal-ispettru, skont kriterji 
oġġettivi, trasparenti, nondiskriminatorji u 
proporzjonati, b'tali mod li 
jimmassimizzaw il-flessibbiltà u l-
effiċjenza fl-użu tal-ispettru tar-radju u 
jippromwovu kundizzjonijiet komparabbli 
madwar l-Unjoni kollha għal investimenti 
u operazzjonijiet multiterritorjali integrati 
mill-provdituri Ewropej tal-
komunikazzjoni elettronika.

(2) L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom japplikaw l-iktar sistema tal-
awtorizzazzjoni effiċjenti possibbli sabiex 
jippermettu l-użu tal-ispettru, skont kriterji 
oġġettivi, trasparenti, nondiskriminatorji u 
proporzjonati, b'tali mod li 
jimmassimizzaw il-flessibbiltà u l-
effiċjenza fl-użu tal-ispettru tar-radju u 
jippromwovu kundizzjonijiet komparabbli 
madwar l-Unjoni kollha għal investimenti 
u operazzjonijiet multiterritorjali integrati 
mill-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika.

Or. ro

Emenda 411
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjoni u proċeduri għall-użu tal-
ispettru tar-radju, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari għal trattament ugwali bejn l-
operaturi eżistenti u potenzjali u bejn il-

3. Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjoni u proċeduri għall-użu tal-
ispettru tar-radju, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari għal trattament ugwali bejn l-
operaturi eżistenti u potenzjali u bejn il-
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provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika u impenji oħrajn.

provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika u impenji oħrajn.

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jiżguraw ukoll il-koeżistenza 
bejn l-utenti tal-ispettru tar-radju eżistenti 
u dawk ġodda. Għal dan il-fini, 
għandhom iwettqu valutazzjoni tal-impatt 
komprensiva kif ukoll konsultazzjonijiet li 
jinvolvu l-partijiet interessati kollha.

Or. en

Emenda 412
Françoise Castex

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjoni u proċeduri għall-użu tal-
ispettru tar-radju, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari għal trattament ugwali bejn l-
operaturi eżistenti u potenzjali u bejn il-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika u impenji oħrajn.

3. Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjoni u proċeduri għall-użu tal-
ispettru tar-radju, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari għal trattament ugwali bejn l-
operaturi eżistenti u potenzjali u bejn il-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika u impenji oħrajn. Għandhom 
jikkunsidraw ukoll l-użu kollettiv tal-
ispettru kif ukoll l-użu kondiviż u mhux 
liċenzjat tal-ispettru.

Or. en

Emenda 413
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjoni u proċeduri għall-użu tal-

3. Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjoni u proċeduri għall-użu tal-
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ispettru tar-radju, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari għal trattament ugwali bejn l-
operaturi eżistenti u potenzjali u bejn il-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika u impenji oħrajn.

ispettru tar-radju, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari għal trattament oġġettiv, 
trasparenti u nondiskriminatorju bejn l-
operaturi eżistenti u potenzjali u bejn il-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika u impenji oħrajn.

Or. en

Emenda 414
Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjoni u proċeduri għall-użu tal-
ispettru tar-radju, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari għal trattament ugwali bejn l-
operaturi eżistenti u potenzjali u bejn il-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika u impenji oħrajn.

3. Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjoni u proċeduri għall-użu tal-
ispettru tar-radju, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari għal oġġettività, trasparenza u
trattament nondiskriminatorju bejn l-
operaturi eżistenti u potenzjali u bejn il-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika u impenji oħrajn.

Or. es

Emenda 415
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjoni u proċeduri għall-użu tal-
ispettru tar-radju, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari għal trattament ugwali bejn l-
operaturi eżistenti u potenzjali u bejn il-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 

(3) Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjoni u proċeduri għall-użu tal-
ispettru tar-radju, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari għal trattament ugwali
trasparenti, nondiskriminatorju u oġġettiv
bejn l-operaturi eżistenti u potenzjali u bejn 
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elettronika u impenji oħrajn. il-provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika u impenji oħrajn.

Or. de

Emenda 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-aċċess kondiviż illiċenzjat 
għall-ispettru fi ħdan ir-reġim tal-
awtorizzazzjoni attwali. Il-kondiviżjoni 
tista’ tiġi imposta mill-Istat Membru 
sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tal-
ispettru.

Or. en

Emenda 417
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li jkun żgurat l-aktar użu effiċjenti u 
ġestjoni effettiva tal-ispettru tar-radju;

b) li jkunu żgurati l-aktar użu effiċjenti u 
ġestjoni effettiva tal-ispettru tar-radju kif 
ukoll id-disponibbiltà tal-ispettru mhux 
liċenzjat;

Or. en

Emenda 418
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) li jkunu żgurati kundizzjonijiet 
prevedibbli u komparabbli sabiex ikun 
jista' jsir l-ippjanar ta' investimenti fin-
netweks u servizzi fuq bażi multiterritorjali 
u jinkisbu l-ekonomiji ta' skala;

c) li jkunu żgurati kundizzjonijiet 
prevedibbli u komparabbli sabiex ikunu 
jistgħu jsiru investimenti sostenibbli u fuq 
medda twila fin-netweks u servizzi fuq 
bażi multiterritorjali u jinkisbu l-ekonomiji 
ta' skala;

Or. de

Emenda 419
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) li jkunu żgurati l-ħtieġa u l-
proporzjonalità tal-kundizzjonijiet imposti, 
inkluż permezz ta' valutazzjoni oġġettiva 
ta' jekk ikunx ġustifikat li jiġu imposti 
kundizzjonijiet addizzjonali li jaf ikunu 
favur jew ta' detriment għal ċerti operaturi;

d) li jkunu żgurati l-ħtieġa u l-
proporzjonalità tal-kundizzjonijiet imposti, 
inkluż permezz ta' valutazzjoni trasparenti 
u oġġettiva ta' jekk ikunx ġustifikat li jiġu 
imposti kundizzjonijiet addizzjonali li jaf 
ikunu favur jew ta' detriment għal ċerti 
operaturi;

Or. de

Emenda 420
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) li jkunu żgurati kopertura territorjali 
wiesgħa ta' netwerks broadband bla 
wajers b'veloċità għolja u livell għoli ta' 
penetrazzjoni u konsum tas-servizzi 
relatati.

imħassar

Or. de
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Emenda 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li jkunu żgurati kopertura territorjali 
wiesgħa ta' netwerks broadband bla wajers 
b'veloċità għolja u livell għoli ta' 
penetrazzjoni u konsum tas-servizzi 
relatati.

e) li jkunu żgurati użu effiċjenti tal-
ispettru biex tiġi sodisfata d-domanda li 
dejjem qiegħda tikber għal netwerks 
broadband bla wajers b'veloċità għolja, u
fl-istess ħin jiġu kkunsidrati l-interess 
pubbliku u l-valur soċjali, kulturali u 
ekonomiku tal-ispettru b'mod ġenerali.

Or. en

Emenda 422
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) li jiġu evitati interferenzi dannużi, 
inkluża l-possibilità li jiġu previsti obbligi 
sabiex tinstab soluzzjoni għall-problemi 
ta' interferenza ma' utenti oħra u li 
jinġarr il-piż tal-ispejjeż korrispondenti li 
jirriżultaw.

Or. de

Emenda 423
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) li jiġu evitati interferenzi dannużi, 
inkluża l-possibilità li jiġu previsti obbligi 
sabiex tinstab soluzzjoni għal każijiet ta’ 
interferenza ma' utenti oħra tal-
frekwenza u li jinġarr il-piż tal-ispejjeż 
korrispondenti li jirriżultaw.

Or. de

Emenda 424
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) tiġi evitata kull interferenza dannuża, 
inkluż il-possibilità li jiġu imposti obbligi 
sabiex jissolvew il-każijiet ta’ interferenza 
ma’ utenti oħra tal-ispettru tar-radju u 
tiġi koperta l-ispiża.

Or. fr

Emenda 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) jiġi żgurat li kwalunkwe tibdil fil-
politika rigward l-użu effiċjenti tal-
ispettru jikkunsidra l-impatt tiegħu fuq l-
interess pubbliku f’termini ta’ 
interferenza u kostijiet. 

Or. en
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Emenda 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) il-prevenzjoni ta’ kwalunkwe 
interferenza dannuża 

Or. en

Emenda 427
Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
tkun disponibbli fil-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjoni u proċeduri għall-użu tal-
ispettru tar-radju, u jippermettu lill-
partijiet interessati biex jippreżentaw l-
opinjonijiet tagħhom matul il-proċess.

Or. es

Emenda 428
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jiżguraw li informazzjoni dwar 
il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni u l-
proċeduri għall-użu tal-ispettru tar-radju 
tkun disponibbli f’waqtha, u jippermettu 
lill-partijiet interessati jissottomettu l-
opinjonijiet tagħhom fil-proċess.
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Or. en

Emenda 429
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 430
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jiġu biex jiddeterminaw l-ammont 
u t-tip ta' spettru tar-radju li għandu jiġi 
assenjat fi proċedura partikolari biex 
jingħataw drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-
radju, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom iqisu:

1. Meta jiġu biex jiddeterminaw l-ammont 
u t-tip ta’ spettru tar-radju li għandu jiġi 
assenjat fi proċedura partikolari biex 
jingħataw drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-
radju, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom iqisu l-karatteristiċi tekniċi tal-
baned tal-ispettru tar-radju differenti li 
jkunu disponibbli.

Or. en

Emenda 431
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-karatteristiċi tekniċi tal-baned tal-
ispettru tar-radju disponibbli differenti;

a) il-karatteristiċi tekniċi kif ukoll l-użu 
attwali u ppjanat tal-baned tal-ispettru tar-
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radju disponibbli differenti;

Or. de

Emenda 432
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-karatteristiċi tekniċi tal-baned tal-
ispettru tar-radju disponibbli differenti;

a) il-karatteristiċi tekniċi kif ukoll l-użu 
attwali u ppjanat tal-baned tal-ispettru tar-
radju disponibbli differenti;

Or. de

Emenda 433
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) l-użu effiċjenti tal-baned, li diġà huma 
allokati għall-użu permezz ta' broadband 
mobbli;

Or. de

Emenda 434
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-taħlita possibbli ta' baned 
komplementari fi proċedura unika; kif 

imħassar
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ukoll

Or. en

Emenda 435
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-użu effiċjenti tal-baned, li diġà huma 
allokati għall-użu mobbli permezz tal-
broadband.

Or. de

Emenda 436
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rilevanza ta' portafolli koerenti tad-
drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-radju fi 
Stati Membri differenti għall-provdiment 
ta' netwerks jew servizzi lis-suq kollu tal-
Unjoni jew parti sinifikanti minnu.

imħassar

Or. en

Emenda 437
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-aktar użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju a) l-aktar użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju 
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skont l-Artikolu 9(4)(b), filwaqt li jitqiesu 
l-karatteristiċi tal-banda jew baned 
ikkonċernati;

skont l-Artikolu 9(4)(b), filwaqt li jitqiesu 
l-karatteristiċi tal-banda jew baned 
ikkonċernati kif ukoll tal-użu attwali u 
ppjanat;

Or. de

Emenda 438
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-aktar użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju 
skont l-Artikolu 9(4)(b), filwaqt li jitqiesu 
l-karatteristiċi tal-banda jew baned 
ikkonċernati;

a) l-aktar użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju 
skont l-Artikolu 9(4)(b), filwaqt li jitqiesu 
l-karatteristiċi tal-banda jew baned 
ikkonċernati kif ukoll l-użu attwali u 
ppjanat;

Or. fr

Emenda 439
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) li jitqiesu l-ispejjeż li jinqalgħu għall-
utenti eżistenti fl-ikklerjar tal-firxa tal-
frekwenza;

Or. de

Emenda 440
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) li jitqiesu l-ispejjeż li jinħolqu għall-
utent fl-ikklerjar tal-firxa tal-frekwenza.

Or. de

Emenda 441
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-imposti għad-
drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-radju, jekk 
ikun hemm:

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-imposti għad-
drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-radju li 
jservu biex jikkumpensaw għal domanda 
eċċessiva u għal nuqqasijiet (permezz ta’ 
rkant jew b’mod amministrattiv), jekk 
ikun hemm:

Or. de

Emenda 442
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-imposti għad-
drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-radju, jekk 
ikun hemm:

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-imposti għad-
drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-radju ta’ 
kull tip, jekk ikun hemm

Or. en

Emenda 443
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu jirriflettu kif jixraq il-valur 
soċjali u ekonomiku tal-ispettru tar-radju, 
inklużi l-esternalitajiet ta' benefiċċju;

(a) ikunu jirriflettu kif jixraq il-valur 
soċjali, kulturali u ekonomiku tal-ispettru 
tar-radju, inklużi l-esternalitajiet ta’
benefiċċju, u ma jaqbżux il-valur tas-suq;

Or. en

Emenda 444
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ikunu jirriflettu kif jixraq il-valur soċjali 
u ekonomiku tal-ispettru tar-radju, inklużi 
l-esternalitajiet ta' benefiċċju;

a) ikunu jirriflettu kif jixraq il-valur soċjali 
u ekonomiku tal-ispettru tar-radju, inklużi 
l-esternalitajiet ta' benefiċċju u ma jaqbżux 
il-prezz tas-suq;

Or. de

Emenda 445
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) iqisu l-ispiża kkawżata mill-esklużjoni 
tal-utenti attwali tal-ispettru tar-radju, 
jekk ikun meħtieġ;

Or. fr

Emenda 446
Catherine Trautmann
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jilħqu l-aqwa distribuzzjoni bejn 
ħlasijiet immedjat u, jekk ikun hemm, 
ħlasijiet perjodiċi, wara li b'mod partikolari 
titqies, b’mod partikolari, il-ħtieġa li jiġi 
inċentivat il-varar malajr tan-netwerk u l-
użu tal-ispettru tar-radju skont l-
Artikolu 9(4)(b) u (e).

(d) jilħqu l-aqwa distribuzzjoni bejn 
ħlasijiet bil-quddiem u, preferibbilment, 
ħlasijiet perjodiċi, wara li b’mod 
partikolari titqies, b’mod partikolari, il-
ħtieġa li jiġi inċentivat il-varar malajr tan-
netwerk u l-użu tal-ispettru tar-radju skont 
l-Artikolu 9(4)(b) u (e).

Or. en

Emenda 447
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) għandhom jitħallsu biss f'dak il-
mument li fih il-provdituri verament 
jużaw l-ispettru tar-radju. F’każ ta' spettri 
tar-radju li huma allokati permezz ta’ 
rkant, ir-rekwiżiti tekniċi u regolatorji tal-
ispettru tar-radju għandhom ikunu 
disponibbli qabel il-bidu tal-irkant. 
F'każijiet individwali jistgħu jkunu 
meħtieġa l-eżekuzzjonijiet ta' testijiet 
tekniċi preliminari.

Or. de

Emenda 448
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jitħallsu mhux aktar minn sena qabel 
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l-operaturi jkunu jistgħu jużaw l-ispettru 
tar-radju

Or. en

Emenda 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) għandhom jitħallsu meta l-operaturi 
jkunu effettivament kapaċi jisfruttaw l-
ispettru.

Or. en

Emenda 450
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kundizzjonijiet tekniċi u regolatorji 
marbuta mad-drittijiet tal-użu għall-
ispettru tar-radju huma definiti u 
disponibbli għall-operaturi u l-partijiet 
interessati qabel il-bidu tal-proċess tal-
irkant;

Or. en

Emenda 451
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-paragrafu għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni tal-
paragrafu 5 fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
li jwasslu għal miżati differenzjati bejn l-
operaturi li jiġu stabbiliti bil-ħsieb li 
jippromwovu kompetizzjoni effettiva.

imħassar

Or. de

Emenda 452
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-paragrafu għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni tal-
paragrafu 5 fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
li jwasslu għal miżati differenzjati bejn l-
operaturi li jiġu stabbiliti bil-ħsieb li 
jippromwovu kompetizzjoni effettiva.

imħassar

Or. en

Emenda 453
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-paragrafu għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni tal-
paragrafu 5 fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
li jwasslu għal miżati differenzjati bejn l-
operaturi li jiġu stabbiliti bil-ħsieb li 
jippromwovu kompetizzjoni effettiva.

imħassar
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Or. ro

Emenda 454
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
jistgħu jimponu obbligi biex tinkiseb 
kopertura territorjali minima biss meta 
jkunu meħtieġa u proporzjonati, skont l-
Artikolu 9(4)(d), biex jintlaħqu l-għanijiet 
speċifiċi ta' interess ġenerali stabbiliti fil-
livell nazzjonali. Meta jiġu biex jimponu 
obbligi bħal dawn, l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali għandhom iqisu:

(4) L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
jistgħu jimponu obbligi biex tinkiseb 
kopertura territorjali minima, biex jintlaħqu 
l-għanijiet speċifiċi ta' interess ġenerali 
stabbiliti fil-livell nazzjonali. Meta jiġu 
biex jimponu obbligi bħal dawn, l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom iqisu:

Or. ro

Emenda 455
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' 
operaturi potenzjalment soġġetti għal 
obbligi bħal dawn;

imħassar

Or. ro

Emenda 456
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każ ta’ deċiżjoni jekk humiex se jiġu 
applikati restrizzjonijiet fuq ir-rimedji tal-
aċċess mobbli, l-awtoritajiet nazzjonali 
għandhom jiġġustifikaw id-deċiżjoni 
tagħhom permezz ta' valutazzjoni 
komprensiva tal-karatteristiċi tas-suq u 
jipprovaw il-falliment tas-suq. Barra minn 
hekk, valutazzjoni tal-impatt għandha 
tippreċedi d-deċiżjoni fir-rigward tal-
investiment mill-operaturi tan-netwerks; 
impenji miftiehma għandhom ikunu 
vverifikati b'mod regolari.

Or. de

Emenda 457
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkunu qed jiddeterminaw jekk 
jimponux jew le kwalunkwe obbligu ta’ 
aċċess mobbli, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jiġġustifikaw id-
deċiżjoni tagħhom b’valutazzjoni bir-
reqqa tal-kundizzjonijiet tas-suq li juru l-
falliment tas-suq u valutazzjoni tal-impatt 
dwar l-investiment magħmul mill-
operaturi tan-netwerk. Għandhom 
jirrevedu kwalunkwe obbligu impost 
b’mod regolari.

Or. en

Emenda 458
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jiddeterminaw il-kundizzjonijiet 
li skonthom l-impenji jkunu jistgħu 
jittrasferixxu jew jikru lil impenji oħra, id-
drittijiet individwali tagħhom kollha jew 
parti minnhom tal-użu tal-ispettru tar-radju, 
inkluż il-kondiviżjoni ta' dan l-ispettru tar-
radju. Meta jiġu biex jiddeterminaw dawn 
il-kundizzjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom iqisu:

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom fi żmien sena mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-regolament
jiddeterminaw il-kundizzjonijiet li 
skonthom l-impenji jkunu jistgħu 
jittrasferixxu jew jikru lil impenji oħra, id-
drittijiet individwali tagħhom kollha jew 
parti minnhom tal-użu tal-ispettru tar-radju, 
inkluż il-kondiviżjoni ta’ dan l-ispettru tar-
radju. Meta jiġu biex jiddeterminaw dawn 
il-kundizzjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom iqisu:

Or. en

Emenda 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Skont l-objettiv li jiġu allokati tal-
inqas 1 200 MHz ta’ spettru adatt għall-
broadband bla wajers kif stabbilit fid-
deċiżjoni nru 243/2012, l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, fi żmien sena mid-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom jidentifikaw spettru bla wajers 
armonizzat adatt għal-liberalizzazzjoni u 
jiddeterminaw il-kundizzjonijiet li 
skonthom l-impriżi fil-pussess tad-drittijiet 
tal-użu għal spettru bla wajers jistgħu 
jibdlu d-destinazzjoni u l-użu ta’ dan l-
ispettru bla wajers armonizzat.

Or. en

Emenda 460
Giles Chichester
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Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 461
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Meta l-kundizzjonijiet tekniċi għad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju armonizzat għall-komunikazzjoni 
broadband bla wajers, jagħmluha possibbli 
li jintuża l-ispettru tar-radju rilevanti skont 
reġim ta' awtorizzazzjoni ġenerali, l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jevitaw milli jimponu 
kundizzjoni addizzjonali u għandhom 
jipprevenu li xi użu alternattiv ifixkel l-
applikazzjoni effettiva ta' dan ir-reġim 
armonizzat.

(1) Meta l-kundizzjonijiet tekniċi għad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju armonizzat għall-komunikazzjoni 
broadband bla wajers, jagħmluha possibbli 
li jintuża l-ispettru tar-radju rilevanti skont 
reġim ta' awtorizzazzjoni ġenerali, l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jevitaw milli jimponu 
kundizzjoni addizzjonali u għandhom 
jipprevenu li xi użu alternattiv ifixkel l-
applikazzjoni effettiva ta' dan ir-reġim 
armonizzat. Dan huwa mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 2(2)(8).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ dan għandu jkun żgurat li huwa kkonċernat l-użu ta’ spettri primarjament 
allokati.

Emenda 462
Herbert Reul

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

(1) Meta l-kundizzjonijiet tekniċi għad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju armonizzat għall-komunikazzjoni 
broadband bla wajers, jagħmluha possibbli 
li jintuża l-ispettru tar-radju rilevanti skont 
reġim ta' awtorizzazzjoni ġenerali, l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jevitaw milli jimponu 
kundizzjoni addizzjonali u għandhom 
jipprevenu li xi użu alternattiv ifixkel l-
applikazzjoni effettiva ta' dan ir-reġim 
armonizzat.

(1) Meta l-kundizzjonijiet tekniċi għad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju armonizzat għall-komunikazzjoni 
broadband bla wajers, jagħmluha possibbli 
li jintuża l-ispettru tar-radju rilevanti skont 
reġim ta' awtorizzazzjoni ġenerali, l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jevitaw milli jimponu 
kundizzjoni addizzjonali u għandhom 
jipprevenu li xi użu alternattiv ifixkel l-
applikazzjoni effettiva ta' dan ir-reġim 
armonizzat. L-Artikolu 2(2)(8) huwa 
eżentat minn dan ir-regolament.

Or. de

Emenda 463
Petra Kammerevert

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Meta l-kundizzjonijiet tekniċi għad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju armonizzat għall-komunikazzjoni 
broadband bla wajers, jagħmluha possibbli 
li jintuża l-ispettru tar-radju rilevanti skont 
reġim ta' awtorizzazzjoni ġenerali, l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jevitaw milli jimponu 
kundizzjoni addizzjonali u għandhom 
jipprevenu li xi użu alternattiv ifixkel l-
applikazzjoni effettiva ta' dan ir-reġim 
armonizzat.

(1) Meta l-kundizzjonijiet tekniċi għad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju armonizzat għall-komunikazzjoni 
broadband bla wajers, jagħmluha possibbli 
li jintuża l-ispettru tar-radju rilevanti skont 
reġim ta' awtorizzazzjoni ġenerali, l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jevitaw milli jimponu 
kundizzjoni addizzjonali u għandhom 
jipprevenu li xi użu alternattiv ifixkel l-
applikazzjoni effettiva ta' dan ir-reġim 
armonizzat. Dan huwa mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 2(2)(8).

Or. de

Emenda 464
Werner Langen
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom iqisu il-ħtieġa li jiffissaw livell 
ta' prestazzjoni teknoloġika minima xierqa 
għal baned differenti skont l-Artikolu 6(3) 
tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/KE bil-ħsieb 
li tittejjeb l-effiċjenza spettrali u mingħajr 
preġudizzju għall-miżuri adottati skont id-
Deċiżjoni Nru 676/2002.

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom iqisu l-ħtieġa li jiffissaw livell 
ta' prestazzjoni minima xierqa għal baned 
differenti skont l-Artikolu 6(3) tad-
Deċiżjoni Nru 243/2012/KE mingħajr 
preġudizzju għall-miżuri adottati skont id-
Deċiżjoni Nru 676/2002.

Or. de

Emenda 465
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) iqisu ċ-ċikli tal-iżvilupp teknoloġiku u 
tat-tiġdid tat-tagħmir, b'mod partikolari t-
tagħmir terminali; u

imħassar

Or. de

Emenda 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tul tad-drittijiet tal-użu jew id-dati għal 
tiġdid sussegwenti għandhom jiġu stabbiliti 
sew qabel il-proċedura rilevanti inkluża fl-
iskeda taż-żmien imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu. L-iskedi taż-żmien, it-tul u ċ-
ċikli tat-tiġdid għandhom iqisu l-ħtieġa ta'
ambjent prevedibbli tal-investiment, il-
possibbiltà effettiva li tiġi rilaxxata xi 

It-tul tad-drittijiet tal-użu jew id-dati għal 
tiġdid sussegwenti għandhom jiġu stabbiliti 
sew qabel il-proċedura rilevanti inkluża fl-
iskeda taż-żmien imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu. L-iskedi taż-żmien, it-tul u ċ-
ċikli tat-tiġdid għandhom iqisu l-ħtieġa ta’
ambjent prevedibbli tal-investiment, il-
possibbiltà effettiva li tiġi rilaxxata xi 
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banda ġdida rilevanti tal-ispettru tar-radju 
għall-komunikazzjoni broadband bla 
wajers, u l-perjodu għall-amortizzazzjoni 
ta' investimenti relatati skont 
kundizzjonijiet kompetittivi.

banda ġdida rilevanti tal-ispettru tar-radju 
għall-komunikazzjoni broadband bla 
wajers, u l-perjodu għall-amortizzazzjoni 
ta’ investimenti relatati skont 
kundizzjonijiet kompetittivi. L-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali għandhom 
japplikaw tul ta’ żmien minimu ta’ tletin 
(30) sena għall-għoti ta’ spettru tar-radju.

Or. en

Emenda 467
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tul tad-drittijiet tal-użu jew id-dati għal 
tiġdid sussegwenti għandhom jiġu stabbiliti 
sew qabel il-proċedura rilevanti inkluża fl-
iskeda taż-żmien imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu. L-iskedi taż-żmien, it-tul u ċ-
ċikli tat-tiġdid għandhom iqisu l-ħtieġa ta'
ambjent prevedibbli tal-investiment, il-
possibbiltà effettiva li tiġi rilaxxata xi 
banda ġdida rilevanti tal-ispettru tar-radju 
għall-komunikazzjoni broadband bla 
wajers, u l-perjodu għall-amortizzazzjoni 
ta' investimenti relatati skont 
kundizzjonijiet kompetittivi.

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 8a(3), it-
tul tad-drittijiet tal-użu jew id-dati għal 
tiġdid sussegwenti għandhom jiġu stabbiliti 
sew qabel il-proċedura rilevanti inkluża fl-
iskeda taż-żmien imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu. L-iskedi taż-żmien, it-tul u ċ-
ċikli tat-tiġdid għandhom iqisu l-ħtieġa ta’
ambjent prevedibbli tal-investiment, il-
possibbiltà effettiva li tiġi rilaxxata xi 
banda ġdida rilevanti tal-ispettru tar-radju 
għall-komunikazzjoni broadband bla 
wajers, u l-perjodu għall-amortizzazzjoni 
ta’ investimenti relatati skont 
kundizzjonijiet kompetittivi.

Or. en

Emenda 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu irtirar 
proporzjonat u nondiskriminatorju tad-
drittijiet, inklużi dawk b’tul ta’ żmien 
minimu ta’ 30 sena, sabiex tiġi 
pprevenuta kwalunkwe akkumulazzjoni 
ta’ drittijiet li tista’ tgħawweġ il-
kompetizzjoni

Or. en

Emenda 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-introduzzjoni ta’ tul ta’ żmien minimu 
tal-liċenzja ta’ 30 sena ma għandiex 
timpedixxi l-ħila tar-regolaturi li joħorġu 
liċenzji temporanji u liċenzji għal użijiet 
sekondarji f’banda armonizzata.

Or. en

Emenda 470
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tkun żgurata implimentazzjoni 
koerenti tal-paragrafu 1 madwar l-Unjoni 
kollha u b'mod partikolari għal 
disponibbiltà sinkronizzata tas-servizzi bla 
wajers fl-Unjoni, il-Kummissjoni b'atti ta'
implimentazzjoni, tista':

Sabiex tkun żgurata implimentazzjoni 
koerenti tal-paragrafu 1 madwar l-Unjoni 
kollha u b’mod partikolari għal 
disponibbiltà sinkronizzata tas-servizzi bla 
wajers fl-Unjoni, il-Kummissjoni
għandha, b’atti ta’ implimentazzjoni, li l-
ewwel wieħed minnhom għandu jiġi 
adottat fi żmien sena mid-data tad-dħul 
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fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament:

Or. en

Emenda 471
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tkun żgurata implimentazzjoni 
koerenti tal-paragrafu 1 madwar l-Unjoni 
kollha u b'mod partikolari għal 
disponibbiltà sinkronizzata tas-servizzi bla 
wajers fl-Unjoni, il-Kummissjoni b'atti ta' 
implimentazzjoni, tista':

Sabiex tkun żgurata implimentazzjoni 
koerenti tal-paragrafu 1 madwar l-Unjoni 
kollha u b'mod partikolari għal 
disponibbiltà sinkronizzata tas-servizzi bla 
wajers fl-Unjoni, il-Kummissjoni tista'
tipproponi miżuri leġiżlattivi għal:

Or. ro

Emenda 472
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Sabiex tkun żgurata implimentazzjoni 
koerenti tal-paragrafu 1 madwar l-Unjoni 
kollha u b'mod partikolari għal 
disponibbiltà sinkronizzata tas-servizzi bla 
wajers fl-Unjoni, il-Kummissjoni b'atti ta' 
implimentazzjoni, tista':

Sabiex tkun żgurata implimentazzjoni 
koerenti tal-paragrafu 1 madwar l-Unjoni 
kollha u b’mod partikolari għal 
disponibbiltà sinkronizzata tas-servizzi bla 
wajers fl-Unjoni, il-BEREC għandu, 
b’linji gwida:

Or. en

Emenda 473
Seán Kelly
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tistabbilixxi skeda taż-żmien komuni 
għall-Unjoni kollha, jew skedi taż-żmien li 
jkunu jixirqu għaċ-ċirkostanzi ta' kategoriji 
differenti ta' Stati Membri, id-data/i sa 
meta għandhom jingħataw id-drittijiet tal-
użu ta' banda armonizzata jew taħlita ta'
baned armonizzati komplimentari u sa 
meta l-użu proprja tal-ispettru tar-radju 
għandu jkun permess għal provdiment 
esklussiv jew kondiviż ta' komunikazzjoni 
broadband bla wajers fl-Unjoni kollha;

(a) tistabbilixxi skadenza komuni għall-
Unjoni kollha, jew skadenzi li jkunu 
jixirqu għaċ-ċirkostanzi ta’ kategoriji 
differenti ta’ Stati Membri, id-data/i sa 
meta għandhom jingħataw id-drittijiet tal-
użu ta’ banda armonizzata jew taħlita ta’
baned armonizzati komplimentari u sa 
meta l-użu proprja tal-ispettru tar-radju 
għandu jkun permess għal provdiment 
esklussiv jew kondiviż ta’ komunikazzjoni 
broadband bla wajers fl-Unjoni kollha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi ċerti Stati Membri għandhom rekwiżiti speċifiċi li jikkumplikaw ir-rilaxx ta’ ċerti baned 
tal-ispettru, minkejja dan huwa importanti li jiġu stabbiliti skadenzi għar-rilaxx tal-ispettru 
sabiex tiġi pprovduta wisa’ ta’ banda ikbar, b’derogi miftiehma ma’ Stati Membri fuq bażi 
eċċezzjonali b’rikonoxximent tas-sitwazzjoni partikolari tagħhom.

Emenda 474
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tistabbilixxi skeda taż-żmien komuni 
għall-Unjoni kollha, jew skedi taż-żmien li 
jkunu jixirqu għaċ-ċirkostanzi ta' kategoriji 
differenti ta' Stati Membri, id-data/i sa 
meta għandhom jingħataw id-drittijiet tal-
użu ta' banda armonizzata jew taħlita ta' 
baned armonizzati komplimentari u sa 
meta l-użu proprja tal-ispettru tar-radju 
għandu jkun permess għal provdiment 
esklussiv jew kondiviż ta' komunikazzjoni 
broadband bla wajers fl-Unjoni kollha;

(a) skeda taż-żmien komuni għall-Unjoni 
kollha, jew skedi taż-żmien li jkunu jixirqu 
għaċ-ċirkostanzi ta' kategoriji differenti ta' 
Stati Membri, id-data/i sa meta għandhom 
jingħataw id-drittijiet tal-użu ta' banda 
armonizzata jew taħlita ta' baned 
armonizzati komplimentari u sa meta l-użu 
proprja tal-ispettru tar-radju għandu jkun 
permess għal provdiment esklussiv jew 
kondiviż ta' komunikazzjoni broadband bla 
wajers fl-Unjoni kollha;

Or. ro


