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Emenda 53
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

jipprovdi li l-Kummissjoni tista’ 
tippreżenta proposta leġiżlattiva lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sabiex 
ikunu stabbiliti programmi pluriennali tal-
politika tal-ispettru tar-radju li jistabbilixxu 
l-orjentazzjonijiet u l-għanijiet tal-politika 
għall-ippjanar strateġiku u għall-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru skont 
id-direttivi applikabbli għan-netwerks u 
għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi.

Or. en
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Emenda 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

jipprovdi li l-Kummissjoni tista’ 
tippreżenta proposta leġiżlattiva lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sabiex 
ikunu stabbiliti programmi pluriennali tal-
politika tal-ispettru tar-radju li jistabbilixxu 
l-orjentazzjonijiet u l-għanijiet tal-politika 
għall-ippjanar strateġiku u għall-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru skont 
id-direttivi applikabbli għan-netwerks u 
għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi.

Or. en
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Emenda 55
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(1) L-Artikolu 8a(3) tad-
Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 
2002 dwar kwadru regolatorju komuni 
għan-netwerks ta’ komunikazzjonijiet u 
servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) 
jipprovdi li l-Kummissjoni tista’ 
tippreżenta proposta leġiżlattiva lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sabiex 
ikunu stabbiliti programmi pluriennali tal-
politika tal-ispettru tar-radju li jistabbilixxu 
l-orjentazzjonijiet u l-għanijiet tal-politika 
għall-ippjanar strateġiku u għall-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru skont 
id-direttivi applikabbli għan-netwerks u 
għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi. Dawn l-orjentazzjonijiet u l-
għanijiet tal-politika għandhom jirreferu 
għad-disponibbiltà u għall-użu effiċjenti 
tal-ispettru li jkunu meħtieġa għall-
istabbiliment u għall-funzjonament tas-suq 
intern.

Or. de
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Emenda 56
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-ispettru huwa beni pubbliku li ma 
jistax isir ta' proprjetà privata, iżda 
għandu jkun regolat mill-Istati bil-għan li 
jiġi faċilitat l-użu tiegħu permezz ta' 
drittijiet għat-trażmissjoni b'liċenzja jew 
drittijiet għall-użu mingħajr liċenzja.

Or. en

Emenda 57
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) L-ispettru huwa beni pubbliku ta' valur 
soċjali, kulturali u ekonomiku għoli. Dan 
huwa riżorsa prinċipali għas-setturi u għas-
servizzi essenzjali, inklużi l-
komunikazzjonijiet mobbli, broadband bla 
fili u satellitari, ix-xandir bit-televiżjoni u 
bir-radju, it-trasport, ir-radjolokazzjoni, u 
applikazzjonijiet bħal sistemi ta’ allarm, 
kontrolli mill-bogħod, apparati li jgħinu s-
smigħ, mikrofoni u tagħmir mediku. Huwa 
jappoġġja servizzi pubbliċi bħas-servizzi 
tas-sigurtà u tas-sikurezza, inkluża l-
protezzjoni ċivili, u l-attivitajiet xjentifiċi, 
bħall-meteoroloġija, l-osservazzjoni tad-
Dinja, ir-radjuastronomija u r-riċerka 
spazjali. Il-miżuri regolatorji dwar l-
ispettru b’hekk għandhom 
implikazzjonijiet ekonomiċi, għas-
sikurezza, għas-saħħa, għall-interess 
pubbliku, kulturali, xjentifiċi, soċjali, 
ambjentali u tekniċi.
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Emenda 58
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 59
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-ispettru huwa riżorsa prinċipali għas-
setturi u għas-servizzi essenzjali, inklużi l-

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

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

Or. en

Emenda 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) L-ippjanar strateġiku u l-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru fuq il-
livell tal-Unjoni għandhom ikabbru s-suq 
uniku għas-servizzi u għat-tagħmir tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi bla fili kif 
ukoll politiki oħrajn tal-Unjoni li jeżiġu l-
użu tal-ispettru, biex b’hekk joħolqu 
opportunitajiet ġodda għall-innovazzjoni u 
jagħtu kontribut għall-irkupru ekonomiku u 
għall-integrazzjoni soċjali mal-Unjoni 
kollha, filwaqt li fl-istess ħin jirrispettaw il-
valur soċjali, kulturali u ekonomiku 
importanti tal-ispettru. L-armonizzazzjoni 
tal-użu tal-ispettru hija fundamentali anki 
biex tiġi garantita l-kwalità tas-servizzi 
pprovduti mill-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u biex jinħolqu ekonomiji ta' 
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elettroniċi, ir-riċerka u l-iżvilupp (R&D), 
it-trasport u l-enerġija.

skala li jnaqqsu kemm l-ispejjeż tal-
istallazzjoni ta' netwerks bla fili u l-
ispejjeż tal-apparat bla fili għall-
konsumaturi. Għal dan il-għan, l-Unjoni 
għalhekk teħtieġ programm ta’ politika li 
jkopri s-suq intern fl-oqsma kollha tal-
politika tal-Unjoni li jinvolvu l-użu tal-
ispettru bħall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, ir-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż), it-
trasport u l-enerġija.

Or. en

Emenda 61
Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 62
Ioan Enciu

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Dan l-ewwel programm għandu 
jippromwovi l-kompetizzjoni, joħloq 
kundizzjonijiet ta' parità fuq livell pan-
Ewropew u jqiegħed is-sisien għal suq 
diġitali uniku awtentiku; bil-għan li t-
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totalità tal-potenzjal u l-vantaġġi għall-
konsumaturi ta' dan il-programm għall-
ispettru tar-radju u tas-suq uniku, il-
progamm għandu jkun integrat bi 
proposti futuri u ġodda li se jippermettu l-
iżvilupp tal-ekonomija online bħall-
protezzjoni tad-data u sistema Ewropea 
tal-liċenzji għall-kontenut online;

Or. en

Emenda 64
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dan l-ewwel programm għandu 
jappoġġja b’mod partikolari l-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv meta jiġi kkunsidrat 
il-potenzjal kbir tas-servizzi bla fili sabiex 
jippromwovu ekonomija bbażata fuq l-
informazzjoni, jiżviluppaw u jgħinu lis-
setturi li jiddependu mit-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni u 
jegħlbu l-qasma diġitali. Dan il-programm 
huwa wkoll azzjoni prinċipali fl-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa4 li għandha l-għan li 
twassal internet bil-broadband veloċi fl-
ekonomija tal-għarfien futura bbażata fuq 
in-netwerks, b’mira ambizzjuża għal 
koperatura broadband universali 
b’veloċitajiet ta’ mill-inqas 30 Mbps 
għall-Ewropej kollha sal-2020, biex 
b’hekk jinkisbu l-benefiċċji ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli ta’ suq diġitali uniku. 
Barra minn hekk, għandu jappoġġja u 
jippromwovi politiki settorjali oħrajn tal-
Unjoni bħal ambjent sostenibbli u 
inklużjoni ekonomika u soċjali għaċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni. Minħabba l-
importanza tal-applikazzjonijiet bla fili 
għall-innovazzjoni, dan il-programm huwa 

(4) Dan l-ewwel programm għandu 
jappoġġja b’mod partikolari l-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv meta jiġi kkunsidrat 
il-potenzjal kbir tas-servizzi bla fili sabiex 
jippromwovu ekonomija bbażata fuq l-
informazzjoni, jiżviluppaw u jgħinu lis-
setturi li jiddependu mit-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni u 
jegħlbu l-qasma diġitali. Dan il-programm 
huwa wkoll azzjoni prinċipali fl-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa4 li għandha l-għan li 
twassal internet bil-broadband veloċi fl-
ekonomija tal-għarfien futura bbażata fuq 
in-netwerks, b’mira ambizzjuża għal 
koperatura broadband universali. Il-
provvista tal-ogħla veloċitajiet u l-aħjar 
kapaċitajiet possibbli għall-internet bil-
broadband, l-iżgurar ta' veloċitajiet ta' 
mill-inqas 30 Mbps għal kulħadd sal-2020 
fejn tal-inqas nofs id-djar Ewropej 
ikollhom aċċess għall-broadband 
b'veloċità ta' mill-inqas 100 Mbps huma 
fatturi importanti biex irawmu t-tkabbir 
ekonomiku u l-kompetittività globali, biex 
b’hekk jinkisbu l-benefiċċji ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli ta’ suq diġitali uniku. 
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wkoll inizjattiva prinċipali li jappoġġja l-
politiki tal-Unjoni dwar l-innovazzjoni.

Barra minn hekk, għandu jappoġġja u 
jippromwovi politiki settorjali oħrajn tal-
Unjoni bħal ambjent sostenibbli u 
inklużjoni ekonomika u soċjali għaċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni. Minħabba l-
importanza tal-applikazzjonijiet bla fili 
għall-innovazzjoni, dan il-programm huwa 
wkoll inizjattiva prinċipali li jappoġġja l-
politiki tal-Unjoni dwar l-innovazzjoni. Fl-
istess ħin, ix-xandir (diġitali) terrestri 
għadu l-akbar pjattaforma ta' 
distribuzzjoni televiżiva u anki dik l-aktar 
preferita,  għat-televiżjoni mhux 
kodifikata kemm kummerċjali kif ukoll 
dik pubblika (madwar 60 % tan-nuklei 
familjari Ewropej jaqbdu s-sinjal televiżiv 
primarju tagħhom mix-xandir terrestri), u 
f'bosta pajjiżi, huwa integrat b'offerti 
b'saħħithom ta' televiżjoni bi ħlas (pay 
TV). Għal din ir-raġuni l-Kummissjoni u 
l-Istati Membri għandhom jieħdu kont 
tal-vantaġġi teknoloġiċi, ekonomiċi u 
soċjali uniċi tax-xandir terrestri huma u 
jifformulaw l-RSPP. Ix-xandir terrestri 
jirfed il-pluralità medjatika u huwa forza 
għall-ġid pubbliku. Attwalment huwa l-
garanti ewlieni tal-aċċess universali għat-
televiżjoni, bi prezz minimu, fl-Ewropa 
kollha. Huwa universalment disponibbli 
għall-konsumaturi Ewropej fl-Unjoni 
Ewropea kollha u huwa l-għażla tal-
konsumaturi. Id-domanda għat-televiżjoni 
lineari qed tikber u mhux tiċkien. Id-
drawwiet televiżivi ta' ħafna ċittadini 
Ewropej ma nbidlux u l-maġġoranza 
assoluta għadha tuża t-televiżjoni lineari. 
Barra minn hekk, f'dawn l-aħħar snin, il-
konsumaturi investew ġmielhom f'apparat 
televiżiv terrestri diġitali.

Or. en
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Emenda 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dan l-ewwel programm għandu 
jappoġġja b’mod partikolari l-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv meta jiġi kkunsidrat 
il-potenzjal kbir tas-servizzi bla fili sabiex 
jippromwovu ekonomija bbażata fuq l-
informazzjoni, jiżviluppaw u jgħinu lis-
setturi li jiddependu mit-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni u 
jegħlbu l-qasma diġitali. Dan il-programm 
huwa wkoll azzjoni prinċipali fl-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa4 li għandha l-għan li 
twassal internet bil-broadband veloċi fl-
ekonomija tal-għarfien futura bbażata fuq 
in-netwerks, b’mira ambizzjuża għal 
koperatura broadband universali 
b’veloċitajiet ta’ mill-inqas 30 Mbps 
għall-Ewropej kollha sal-2020, biex 
b’hekk jinkisbu l-benefiċċji ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli ta’ suq diġitali uniku. 
Barra minn hekk, għandu jappoġġja u 
jippromwovi politiki settorjali oħrajn tal-
Unjoni bħal ambjent sostenibbli u 
inklużjoni ekonomika u soċjali għaċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni. Minħabba l-
importanza tal-applikazzjonijiet bla fili 
għall-innovazzjoni, dan il-programm huwa 
wkoll inizjattiva prinċipali li jappoġġja l-
politiki tal-Unjoni dwar l-innovazzjoni.

(4) Dan l-ewwel programm għandu 
jappoġġja b’mod partikolari l-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv meta jiġi kkunsidrat 
il-potenzjal kbir tas-servizzi bla fili sabiex 
jippromwovu ekonomija bbażata fuq l-
informazzjoni, jiżviluppaw u jgħinu lis-
setturi li jiddependu mit-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni u 
jegħlbu l-qasma diġitali. L-esplożjoni tas-
servizzi tal-mezzi ta' komunikazzjoni 
awdjoviżiva, b'mod partikolari, qiegħda 
żżid id-domanda għall-veloċità u l-
kopertura. Dan il-programm huwa wkoll 
azzjoni prinċipali fl-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa4 li għandha l-għan li twassal 
internet bil-broadband veloċi fl-ekonomija 
tal-għarfien futura bbażata fuq in-netwerks, 
b’mira ambizzjuża għal koperatura 
broadband universali. Il-provvista tal-
ogħla veloċitajiet u l-aħjar kapaċitajiet 
possibbli għall-internet bil-broadband, l-
iżgurar ta' veloċitajiet ta' mill-inqas 30 
Mbps għal kulħadd sal-2020 fejn tal-inqas 
nofs in-nuklei familjari Ewropej ikollhom 
aċċess għall-broadband b'veloċità ta' mill-
inqas 100 Mbps huma fatturi importanti 
biex irawmu t-tkabbir ekonomiku u l-
kompetittività globali, biex b’hekk jinkisbu 
l-benefiċċji ekonomiċi u soċjali sostenibbli 
ta’ suq diġitali uniku. Barra minn hekk, 
għandu jappoġġja u jippromwovi politiki 
settorjali oħrajn tal-Unjoni bħal ambjent 
sostenibbli u inklużjoni ekonomika u 
soċjali għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni. 
Minħabba l-importanza tal-
applikazzjonijiet bla fili għall-
innovazzjoni, dan il-programm huwa wkoll 
inizjattiva prinċipali li jappoġġja l-politiki 
tal-Unjoni dwar l-innovazzjoni.
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Emenda 66
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ewwel programm għandu jispeċifika 
l-prinċipji u l-għanijiet ta’ gwida għall-
Istati Membri u għall-istituzzjonijiet tal-
Unjoni sal-2015, u għandu jistabbilixxi 
inizjattivi implimentattivi speċifiċi.
Filwaqt li l-ġestjoni tal-ispettru għadha fil-
parti l-kbira kompetenza nazzjonali, din
għandha tkun eżerċitata f’konformità mal-
liġi tal-Unjoni eżistenti u għandha tagħti 
lok għal azzjoni sabiex ikunu segwiti l-
politiki tal-Unjoni.

(5) L-ewwel programm għandu jispeċifika 
l-prinċipji u l-għanijiet ta’ gwida għall-
Istati Membri u għall-istituzzjonijiet tal-
Unjoni sal-2015, u għandu jistabbilixxi 
inizjattivi implimentattivi speċifiċi. Il-
ġestjoni tal-ispettru hija kompetenza 
nazzjonali. Għandha ssir b'mod koerenti 
mal-liġi tal-Unjoni eżistenti u għandha 
tagħti lok għal azzjoni fl-interess tal-
politika tal-Unjoni dwar l-ispettru. L-
Artikolu 8a(1) tad-Direttiva Kwadru 
jistipula li l-Istati Membri stess għandhom 
jikkooperaw ma’ xulxin u mal-
Kummissjoni fl-ippjanar strateġiku, il-
koordinament u l-armonizzazzjoni tal-użu 
tal-ispettru.

Or. de

Emenda 67
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ewwel programm għandu jispeċifika 
l-prinċipji u l-għanijiet ta’ gwida għall-
Istati Membri u għall-istituzzjonijiet tal-
Unjoni sal-2015, u għandu jistabbilixxi 
inizjattivi implimentattivi speċifiċi.
Filwaqt li l-ġestjoni tal-ispettru għadha fil-
parti l-kbira kompetenza nazzjonali, din
għandha tkun eżerċitata f’konformità mal-

(5) L-ewwel programm għandu jispeċifika 
l-prinċipji u l-għanijiet ta’ gwida għall-
Istati Membri u għall-istituzzjonijiet tal-
Unjoni sal-2015, u għandu jistabbilixxi 
inizjattivi implimentattivi speċifiċi. Il-
ġestjoni tal-ispettru hija kompetenza 
nazzjonali. Għandha ssir b'mod koerenti
mal-liġi tal-Unjoni eżistenti u għandha 
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liġi tal-Unjoni eżistenti u għandha tagħti 
lok għal azzjoni sabiex ikunu segwiti l-
politiki tal-Unjoni.

tagħti lok għal azzjoni fl-interess tal-
politika tal-Unjoni dwar l-ispettru. L-
Artikolu 8a(1) tad-Direttiva Kwadru 
jistipula li l-Istati Membri stess għandhom 
jikkooperaw ma’ xulxin u mal-
Kummissjoni fl-ippjanar strateġiku, il-
koordinament u l-armonizzazzjoni tal-użu 
tal-ispettru.

Or. de

Emenda 68
Jens Rohde

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ewwel programm għandu jispeċifika
l-prinċipji u l-għanijiet ta’ gwida għall-
Istati Membri u għall-istituzzjonijiet tal-
Unjoni sal-2015, u għandu jistabbilixxi 
inizjattivi implimentattivi speċifiċi. Filwaqt 
li l-ġestjoni tal-ispettru għadha fil-parti l-
kbira kompetenza nazzjonali, din għandha 
tkun eżerċitata f’konformità mal-liġi tal-
Unjoni eżistenti u għandha tagħti lok għal 
azzjoni sabiex ikunu segwiti l-politiki tal-
Unjoni.

(5) L-ewwel programm għandu 
jistabbilixxi l-prinċipji u l-għanijiet għall-
Istati Membri u għall-istituzzjonijiet tal-
Unjoni sal-2015, u għandu jistabbilixxi 
inizjattivi implimentattivi speċifiċi. Filwaqt 
li l-ġestjoni tal-ispettru għadha fil-parti l-
kbira kompetenza nazzjonali, din għandha 
tkun eżerċitata f’konformità mal-liġi tal-
Unjoni eżistenti u għandha tagħti lok għal 
azzjoni sabiex ikunu segwiti l-politiki tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 69
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-programm għandu jikkunsidra wkoll 
id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ 

(6) Il-programm għandu jikkunsidra wkoll 
id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ 
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Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-
politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju)5 u l-kompetenza teknika 
tal-Konferenza Ewropea tal-
Amministrazzjonijiet Postali u tat-
Telekomunikazzjonijiet (CEPT) sabiex il-
politiki tal-Unjoni li jiddependu mill-
ispettru u ġew miftiehma mill-Parlament u 
mill-Kunsill ikunu jistgħu jiġu 
implimentati b’miżuri tekniċi 
implimentattivi, fejn jiġi nnotat li tali 
miżuri jistgħu jittieħdu kull meta jkun 
meħtieġ sabiex jiġu implimentati politiki 
tal-Unjoni diġà eżistenti.

Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-
politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju)5 u l-kompetenza teknika 
tal-Konferenza Ewropea tal-
Amministrazzjonijiet Postali u tat-
Telekomunikazzjonijiet (CEPT). Il-politiki 
tal-Unjoni li jiddependu mill-ispettru u ġew 
miftiehma mill-Parlament u mill-Kunsill 
ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b'dispożizzjonijiet tekniċi implimentattivi.
It-tali dispożizzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq il-linji gwida u l-objettivi tal-
politika Ewropea tal-ispettru tar-radju 
skont l-Artikolu 8a tad-Direttiva Kwadru.

Or. de

Emenda 70
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-programm għandu jikkunsidra wkoll 
id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ 
Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-
politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju)5 u l-kompetenza teknika 
tal-Konferenza Ewropea tal-
Amministrazzjonijiet Postali u tat-
Telekomunikazzjonijiet (CEPT) sabiex il-
politiki tal-Unjoni li jiddependu mill-
ispettru u ġew miftiehma mill-Parlament u 
mill-Kunsill ikunu jistgħu jiġu 
implimentati b’miżuri tekniċi 
implimentattivi, fejn jiġi nnotat li tali 
miżuri jistgħu jittieħdu kull meta jkun 
meħtieġ sabiex jiġu implimentati politiki 
tal-Unjoni diġà eżistenti.

(6) Il-programm għandu jikkunsidra wkoll 
id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ 
Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-
politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju)5 u l-kompetenza teknika 
tal-Konferenza Ewropea tal-
Amministrazzjonijiet Postali u tat-
Telekomunikazzjonijiet (CEPT). Il-politiki 
tal-Unjoni li jiddependu mill-ispettru u ġew 
miftiehma mill-Parlament u mill-Kunsill 
ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b'dispożizzjonijiet tekniċi implimentattivi.
It-tali dispożizzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq l-linji gwida u l-objettivi tal-
politika Ewropea tal-ispettru tar-radju 
skont l-Artikolu 8a tad-Direttiva Kwadru.
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Or. de

Emenda 71
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex ikun żgurat l-użu ottimali tal-
ispettru jistgħu jkunu mitluba 
soluzzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni 
innovattivi bħall-użu kollettiv tal-ispettru, 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew 
kondiviżjoni tal-infrastruttura. L-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ din ix-xorta 
fl-Unjoni tista’ tiġi ffaċilitata bid-
definizzjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
komuni jew konverġenti għall-użu tal-
ispettru. L-awtorizzazzjonijiet ġenerali, li 
huma l-inqas sistema ta’ awtorizzazzjoni 
oneruża, huma ta’ interess partikolari 
fejn l-interferenza ma tirriskjax li tfixkel 
l-iżvilupp ta’ servizzi oħrajn.

(7) Il-garanzija tal-użu ottimali tal-ispettru
tista' teħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jwaqqfu mekkaniżmi intiżi biex 
jiffaċilitaw l-koeżistenza bejn is-servizzi u 
l-apparat ġodda u eżistenti għall-ġid tal-
utenti finali u l-konsumaturi. It-tali 
miżuri jistgħu jinkludu, iżda mhumiex 
limitati għall-istabbiliment tad-djalogi tal-
partijiet interessati biex jiżguraw 
ottimizzazzjoni tal-esperjenza tal-utenti 
finali; it-twaqqif ta' mekkaniżmi ta' 
kumpens biex ikopru l-ispejjeż ta' 
migrazzjoni u ta' koeżistenza; u l-
organizzazzjoni ta' kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni għall-konsumaturi.

Or. en

Emenda 72
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex ikun żgurat l-użu ottimali tal-
ispettru jistgħu jkunu mitluba soluzzjonijiet 
ta’ awtorizzazzjoni innovattivi bħall-użu 
kollettiv tal-ispettru, awtorizzazzjonijiet 
ġenerali jew kondiviżjoni tal-infrastruttura. 
L-applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ din ix-
xorta fl-Unjoni tista’ tiġi ffaċilitata bid-
definizzjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
komuni jew konverġenti għall-użu tal-

(7) Biex ikun żgurat l-użu ottimali u 
produttiv tal-ispettru jistgħu jkunu mitluba 
soluzzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni 
innovattivi bħall-użu kollettiv tal-ispettru, 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew 
kondiviżjoni tal-infrastruttura. L-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ din ix-xorta 
fl-Unjoni tista’ tiġi ffaċilitata bl-
identifikazzjoni tal-aħjar prattiki u bl-
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ispettru. L-awtorizzazzjonijiet ġenerali, li 
huma l-inqas sistema ta’ awtorizzazzjoni 
oneruża, huma ta’ interess partikolari fejn 
l-interferenza ma tirriskjax li tfixkel l-
iżvilupp ta’ servizzi oħrajn.

inkoraġġiment tal-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, kif ukoll bid-definizzjoni 
ta’ ċerti kundizzjonijiet komuni jew 
konverġenti għall-użu tal-ispettru. L-
awtorizzazzjonijiet ġenerali, li huma l-
inqas sistema ta’ awtorizzazzjoni oneruża, 
huma ta’ interess partikolari, u l-aktar 
adegwati skont l-Artikolu 5 tad-
Direttiva 2002/20/KE.

Or. en

Emenda 73
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex ikun żgurat l-użu ottimali tal-
ispettru jistgħu jkunu mitluba soluzzjonijiet 
ta’ awtorizzazzjoni innovattivi bħall-użu 
kollettiv tal-ispettru, awtorizzazzjonijiet 
ġenerali jew kondiviżjoni tal-infrastruttura.
L-applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ din ix-
xorta fl-Unjoni tista’ tiġi ffaċilitata bid-
definizzjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
komuni jew konverġenti għall-użu tal-
ispettru. L-awtorizzazzjonijiet ġenerali, li 
huma l-inqas sistema ta’ awtorizzazzjoni 
oneruża, huma ta’ interess partikolari fejn 
l-interferenza ma tirriskjax li tfixkel l-
iżvilupp ta’ servizzi oħrajn.

(7) Biex ikun żgurat l-użu ottimali u 
produttiv tal-ispettru jistgħu jkunu mitluba 
soluzzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni 
innovattivi bħall-użu kollettiv tal-ispettru, 
awtorizzazzjonijiet ġenerali, irkanti jew 
kondiviżjoni tal-infrastruttura. L-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ din ix-xorta 
fl-Unjoni tista’ tiġi ffaċilitata bl-
identifikazzjoni tal-aħjar prattiki u bl-
inkoraġġiment tal-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, kif ukoll bid-definizzjoni 
ta’ ċerti kundizzjonijiet komuni jew 
konverġenti għall-użu tal-ispettru. L-
awtorizzazzjonijiet ġenerali, li huma l-
inqas sistema ta’ awtorizzazzjoni oneruża, 
huma ta’ interess partikolari fejn l-
interferenza ma tirriskjax li tfixkel l-
iżvilupp ta’ servizzi oħrajn.

Or. fr
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Emenda 74
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex ikun żgurat l-użu ottimali tal-
ispettru jistgħu jkunu mitluba soluzzjonijiet 
ta’ awtorizzazzjoni innovattivi bħall-użu 
kollettiv tal-ispettru, awtorizzazzjonijiet 
ġenerali jew kondiviżjoni tal-infrastruttura. 
L-applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ din ix-
xorta fl-Unjoni tista’ tiġi ffaċilitata bid-
definizzjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
komuni jew konverġenti għall-użu tal-
ispettru. L-awtorizzazzjonijiet ġenerali, li 
huma l-inqas sistema ta’ awtorizzazzjoni 
oneruża, huma ta’ interess partikolari fejn 
l-interferenza ma tirriskjax li tfixkel l-
iżvilupp ta’ servizzi oħrajn.

(7) Biex ikun żgurat l-użu ottimali tal-
ispettru bħala beni pubbliku jistgħu jkunu 
mitluba soluzzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni 
innovattivi bħall-użu kollettiv tal-ispettru, 
awtorizzazzjonijiet ġenerali jew 
kondiviżjoni tal-infrastruttura. L-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ din ix-xorta 
fl-Unjoni tista’ tiġi ffaċilitata bid-
definizzjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
komuni jew konverġenti għall-użu tal-
ispettru. L-awtorizzazzjonijiet ġenerali, li 
huma l-inqas sistema ta’ awtorizzazzjoni 
oneruża, huma ta’ interess partikolari fejn 
l-interferenza ma tirriskjax li tfixkel l-
iżvilupp ta’ servizzi oħrajn.

Or. en

Emenda 75
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Filwaqt li mil-lat teknoloġiku 
għadhom qegħdin jiżviluppaw, l-hekk 
imsejħa "teknoloġiji konjittivi" jistgħu 
diġà jiġu eżaminati ulterjorment u 
saħansitra implimentati permezz ta' 
informazzjoni ġeolokalizzata tal-użu tal-
ispettru, li idealment tista' tiġi mappata fl-
inventarju.

Or. en
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Emenda 76
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Biex jiġi garantit użu ottimali tal-
ispettru tar-radju, anki taħt il-profil 
produttiv, jeħtieġ li jiġu organizzati 
rkantijiet pubbliċi li jistgħu jiġġeneraw 
introjti għall-baġit pubbliku, barra milli 
jiffavorixxu allokazzjoni ekwa u 
trasparenti tal-frekwenzi. 

Or. it

Emenda 77
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) In-negozju fid-drittijiet tal-ispettru 
flimkien ma’ kundizzjonijiet flessibbli ta’ 
użu għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
sostanzjali għat-tkabbir ekonomiku.
Għalhekk, il-meded fejn il-liġi tal-Unjoni 
diġà introduċiet użu flessibbli għandhom 
ikunu jistgħu jiġu nnegozjati 
immedjatament f’konformità mad-
Direttiva Kwadru. Barra minn hekk, 
prinċipji komuni għall-format u għall-
kontenut ta’ drittijiet li jistgħu jiġu 
nnegozjati ta’ din ix-xorta kif ukoll miżuri 
komuni sabiex tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni tal-ispettru li tista’ toħloq 
pożizzjonijiet dominanti kif ukoll nuqqas 
mhux xieraq li jintuża l-ispettru akkwistat, 
għandhom jiffaċilitaw l-introduzzjoni 
koordinata mill-Istati Membri kollha ta’ 
dawn il-miżuri u jiffaċilitaw l-akkwist ta’ 
drittijiet ta’ din ix-xorta fi kwalunkwe post 

(8) In-negozju fid-drittijiet tal-ispettru 
flimkien ma’ kundizzjonijiet flessibbli ta’ 
użu għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
sostanzjali għat-tkabbir ekonomiku. Barra 
minn hekk, prinċipji komuni għall-format u 
għall-kontenut ta’ drittijiet li jistgħu jiġu 
nnegozjati ta’ din ix-xorta kif ukoll miżuri 
komuni sabiex tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni tal-ispettru li tista’ toħloq 
pożizzjonijiet dominanti kif ukoll nuqqas 
mhux xieraq li jintuża l-ispettru akkwistat, 
għandhom jiffaċilitaw l-introduzzjoni 
koordinata mill-Istati Membri kollha ta’ 
dawn il-miżuri u jiffaċilitaw l-akkwist ta’ 
drittijiet ta’ din ix-xorta fi kwalunkwe post 
fl-Unjoni.
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fl-Unjoni.

Or. de

Emenda 78
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) In-negozju fid-drittijiet tal-ispettru 
flimkien ma’ kundizzjonijiet flessibbli ta’ 
użu għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
sostanzjali għat-tkabbir ekonomiku.
Għalhekk, il-meded fejn il-liġi tal-Unjoni 
diġà introduċiet użu flessibbli għandhom 
ikunu jistgħu jiġu nnegozjati 
immedjatament f’konformità mad-
Direttiva Kwadru. Barra minn hekk, 
prinċipji komuni għall-format u għall-
kontenut ta’ drittijiet li jistgħu jiġu 
nnegozjati ta’ din ix-xorta kif ukoll miżuri 
komuni sabiex tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni tal-ispettru li tista’ toħloq 
pożizzjonijiet dominanti kif ukoll nuqqas 
mhux xieraq li jintuża l-ispettru akkwistat, 
għandhom jiffaċilitaw l-introduzzjoni 
koordinata mill-Istati Membri kollha ta’ 
dawn il-miżuri u jiffaċilitaw l-akkwist ta’ 
drittijiet ta’ din ix-xorta fi kwalunkwe post 
fl-Unjoni.

(8) In-negozju fid-drittijiet tal-ispettru 
flimkien ma’ kundizzjonijiet flessibbli ta’ 
użu għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
sostanzjali għat-tkabbir ekonomiku. Barra 
minn hekk, prinċipji komuni għall-format u 
għall-kontenut ta’ drittijiet li jistgħu jiġu 
nnegozjati ta’ din ix-xorta kif ukoll miżuri 
komuni sabiex tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni tal-ispettru li tista’ toħloq 
pożizzjonijiet dominanti kif ukoll nuqqas 
mhux xieraq li jintuża l-ispettru akkwistat, 
għandhom jiffaċilitaw l-introduzzjoni 
koordinata mill-Istati Membri kollha ta’ 
dawn il-miżuri u jiffaċilitaw l-akkwist ta’ 
drittijiet ta’ din ix-xorta fi kwalunkwe post 
fl-Unjoni.

Or. de

Emenda 79
Hermann Winkler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) In-negozju fid-drittijiet tal-ispettru 
flimkien ma’ kundizzjonijiet flessibbli ta’ 
użu għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
sostanzjali għat-tkabbir ekonomiku. 
Għalhekk, il-meded fejn il-liġi tal-Unjoni 
diġà introduċiet użu flessibbli għandhom 
ikunu jistgħu jiġu nnegozjati 
immedjatament f’konformità mad-Direttiva 
Kwadru. Barra minn hekk, prinċipji 
komuni għall-format u għall-kontenut ta’ 
drittijiet li jistgħu jiġu nnegozjati ta’ din ix-
xorta kif ukoll miżuri komuni sabiex tkun 
ipprevenuta akkumulazzjoni tal-ispettru li 
tista’ toħloq pożizzjonijiet dominanti kif 
ukoll nuqqas mhux xieraq li jintuża l-
ispettru akkwistat, għandhom jiffaċilitaw l-
introduzzjoni koordinata mill-Istati 
Membri kollha ta’ dawn il-miżuri u 
jiffaċilitaw l-akkwist ta’ drittijiet ta’ din ix-
xorta fi kwalunkwe post fl-Unjoni.

(8) In-negozju fid-drittijiet tal-ispettru 
flimkien ma’ kundizzjonijiet flessibbli ta’ 
użu għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
sostanzjali għat-tkabbir ekonomiku. 
Għalhekk, il-meded fejn il-liġi tal-Unjoni 
diġà introduċiet użu flessibbli għandhom 
ikunu jistgħu jiġu nnegozjati 
immedjatament f’konformità mad-Direttiva 
Kwadru. Barra minn hekk, prinċipji 
komuni għall-format u għall-kontenut ta’ 
drittijiet li jistgħu jiġu nnegozjati ta’ din ix-
xorta kif ukoll miżuri komuni sabiex tkun 
ipprevenuta akkumulazzjoni tal-ispettru li 
tista’ toħloq pożizzjonijiet dominanti kif 
ukoll nuqqas mhux xieraq li jintuża l-
ispettru akkwistat, għandhom jiffaċilitaw l-
introduzzjoni koordinata mill-Istati 
Membri kollha ta’ dawn il-miżuri u 
jiffaċilitaw l-akkwist ta’ drittijiet ta’ din ix-
xorta fi kwalunkwe post fl-Unjoni. Barra 
minn hekk, bil-għan li jintlaħqu l-objettivi 
tal-aġenda diġitali Ewropea, parti mir-
rikavat li ġej mill-bejgħ bi rkant tad-
drittijiet tal-ispettru tar-radju ('dividend 
diġitali') għandha tintuża biex jaċċelera l-
espansjoni tal-kopertura bil-broadband.

Or. de

Emenda 80
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) In-negozju fid-drittijiet tal-ispettru 
flimkien ma’ kundizzjonijiet flessibbli ta’ 
użu għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
sostanzjali għat-tkabbir ekonomiku. 
Għalhekk, il-meded fejn il-liġi tal-Unjoni 
diġà introduċiet użu flessibbli għandhom 

(8) In-negozju fid-drittijiet tal-ispettru 
flimkien ma’ kundizzjonijiet flessibbli ta’ 
użu għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
sostanzjali għat-tkabbir ekonomiku. 
Għalhekk, il-meded fejn il-liġi tal-Unjoni 
diġà introduċiet użu flessibbli għandhom 
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ikunu jistgħu jiġu nnegozjati 
immedjatament f’konformità mad-Direttiva 
Kwadru. Barra minn hekk, prinċipji 
komuni għall-format u għall-kontenut ta’ 
drittijiet li jistgħu jiġu nnegozjati ta’ din ix-
xorta kif ukoll miżuri komuni sabiex tkun 
ipprevenuta akkumulazzjoni tal-ispettru li 
tista’ toħloq pożizzjonijiet dominanti kif 
ukoll nuqqas mhux xieraq li jintuża l-
ispettru akkwistat, għandhom jiffaċilitaw l-
introduzzjoni koordinata mill-Istati 
Membri kollha ta’ dawn il-miżuri u 
jiffaċilitaw l-akkwist ta’ drittijiet ta’ din ix-
xorta fi kwalunkwe post fl-Unjoni.

ikunu jistgħu jiġu nnegozjati 
immedjatament f’konformità mad-Direttiva 
Kwadru. Barra minn hekk, prinċipji 
komuni għall-format u għall-kontenut ta’ 
drittijiet li jistgħu jiġu nnegozjati ta’ din ix-
xorta, miżuri komuni sabiex tkun 
ipprevenuta akkumulazzjoni tal-ispettru li 
tista’ toħloq pożizzjonijiet dominanti kif 
ukoll nuqqas mhux xieraq li jintuża l-
ispettru akkwistat u standards komuni 
għat-tneħħija ta' dawn id-drittijiet 
b'liċenzja, għandhom jiffaċilitaw l-
introduzzjoni koordinata mill-Istati 
Membri kollha ta’ dawn il-miżuri u 
jiffaċilitaw l-akkwist ta’ drittijiet ta’ din ix-
xorta fi kwalunkwe post fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 81
Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, il-broadband bla fili huwa 
mezz importanti sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni, lill-għażla tal-konsumaturi 
u lill-aċċess f’żoni rurali u żoni oħrajn, fejn 
l-użu tal-broadband bil-fili huwa diffiċli 
jew mhux vijabbli ekonomikament. 
Madankollu, il-ġestjoni tal-ispettru tista’ 
taffettwa l-kompetizzjoni billi tbiddel l-
irwol u s-setgħa tal-parteċipanti fis-suq, 
pereżempju jekk l-utenti eżistenti jirċievu 
vantaġġi kompetittivi mhux xierqa. Aċċess 
limitat għall-ispettru, b’mod partikolari 
meta l-ispettru adattat isir iktar skars, jista’ 
joħloq ostakolu għad-dħul ta’ servizzi jew 
applikazzjonijiet ġodda u jfixkel l-
innovazzjoni u l-kompetizzjoni. L-akkwist 
ta’ drittijiet ġodda għall-użu, inkluż 
permezz tan-negozju fl-ispettri, jew ta’ 

(9) Kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, il-broadband bla fili huwa 
mezz importanti sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni, lill-għażla tal-konsumaturi 
u lill-aċċess f’żoni rurali u żoni oħrajn, fejn 
l-użu tal-broadband bil-fili huwa diffiċli 
jew mhux vijabbli ekonomikament. 
Madankollu, il-ġestjoni tal-ispettru tista’ 
taffettwa l-kompetizzjoni billi tbiddel l-
irwol u s-setgħa tal-parteċipanti fis-suq, 
pereżempju jekk l-utenti eżistenti jirċievu 
vantaġġi kompetittivi mhux xierqa. 
Għaldaqstant, il-kundizzjonijiet tal-għoti 
għandhom jiggarantixxu kompetizzjoni 
ġusta biex jassiguraw komunikazzjonijiet 
broadband f'reġjuni filwaqt li l-applikanti 
l-ġodda għandhomx jiġu ostakolati milli 
jidħlu fis-suq. Barra minn dan, it-
teknoloġiji l-ġodda ma għandhomx jiġu 



PE460.615v01-00 24/100 AM\858840MT.doc

MT

tranżazzjonijiet oħrajn bejn l-utenti, u l-
introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda 
għall-użu tal-ispettru jista’ jkollhom impatt 
fuq is-sitwazzjoni kompetittiva eżistenti. L-
Istati Membri għandhom għalhekk jieħdu 
miżuri regolatorji ex ante jew ex post 
xierqa (bħal azzjoni sabiex jiġu emendati 
d-drittijiet eżistenti, ikunu pprojbiti ċerti 
akkwisti tad-drittijiet tal-ispettru, ikunu 
imposti kundizzjonijiet fuq il-ħżin tal-
ispettru u fuq l-użu effiċjenti, bħal dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(7) tad-Direttiva 
Kwadru, sabiex ikun limitat l-ammont ta’ 
spettru għal kull operatur, jew sabiex tkun 
evitata akkumulazzjoni eċċessiva ta’ 
spettru), sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
fil-kompetizzjoni skont il-prinċipji tal-
Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2002/20/KE 
(id-Direttiva ta’ “Awtorizzazzjoni”) u l-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 87/372/KEE 
(id-Direttiva “GSM”).

diskriminati sempliċement minħabba li 
huma disponibbli aktar tard fis-suq.
Aċċess limitat għall-ispettru, b’mod 
partikolari meta l-ispettru adattat isir iktar 
skars, jista’ joħloq ostakolu għad-dħul ta’ 
servizzi jew applikazzjonijiet ġodda u 
jfixkel l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni. L-
akkwist ta’ drittijiet ġodda għall-użu, 
inkluż permezz tan-negozju fl-ispettri, jew 
ta’ tranżazzjonijiet oħrajn bejn l-utenti, u l-
introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda 
għall-użu tal-ispettru jista’ jkollhom impatt 
fuq is-sitwazzjoni kompetittiva eżistenti. L-
Istati Membri għandhom għalhekk jieħdu 
miżuri regolatorji ex ante jew ex post 
xierqa (bħal azzjoni sabiex jiġu emendati 
d-drittijiet eżistenti, ikunu pprojbiti ċerti 
akkwisti tad-drittijiet tal-ispettru, ikunu 
imposti kundizzjonijiet fuq il-ħżin tal-
ispettru u fuq l-użu effiċjenti, bħal dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(7) tad-Direttiva 
Kwadru, sabiex ikun limitat l-ammont ta’ 
spettru għal kull operatur, jew sabiex tkun 
evitata akkumulazzjoni eċċessiva ta’ 
spettru), sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
fil-kompetizzjoni skont il-prinċipji tal-
Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2002/20/KE 
(id-Direttiva ta’ “Awtorizzazzjoni”) u l-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 87/372/KEE 
(id-Direttiva “GSM”).

Or. en

Emenda 82
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, il-broadband bla fili huwa 
mezz importanti sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni, lill-għażla tal-konsumaturi 
u lill-aċċess f’żoni rurali u żoni oħrajn, fejn 

(9) Kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, il-broadband bla fili huwa 
mezz importanti sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni, lill-kundizzjonijiet ta' 
partià fuq livell pan-Ewropew, lill-għażla 
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l-użu tal-broadband bil-fili huwa diffiċli 
jew mhux vijabbli ekonomikament. 
Madankollu, il-ġestjoni tal-ispettru tista’ 
taffettwa l-kompetizzjoni billi tbiddel l-
irwol u s-setgħa tal-parteċipanti fis-suq, 
pereżempju jekk l-utenti eżistenti jirċievu 
vantaġġi kompetittivi mhux xierqa. Aċċess 
limitat għall-ispettru, b’mod partikolari 
meta l-ispettru adattat isir iktar skars, jista’ 
joħloq ostakolu għad-dħul ta’ servizzi jew 
applikazzjonijiet ġodda u jfixkel l-
innovazzjoni u l-kompetizzjoni. L-akkwist 
ta’ drittijiet ġodda għall-użu, inkluż 
permezz tan-negozju fl-ispettri, jew ta’ 
tranżazzjonijiet oħrajn bejn l-utenti, u l-
introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda 
għall-użu tal-ispettru jista’ jkollhom impatt 
fuq is-sitwazzjoni kompetittiva eżistenti. L-
Istati Membri għandhom għalhekk jieħdu 
miżuri regolatorji ex ante jew ex post 
xierqa (bħal azzjoni sabiex jiġu emendati 
d-drittijiet eżistenti, ikunu pprojbiti ċerti 
akkwisti tad-drittijiet tal-ispettru, ikunu 
imposti kundizzjonijiet fuq il-ħżin tal-
ispettru u fuq l-użu effiċjenti, bħal dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(7) tad-Direttiva 
Kwadru, sabiex ikun limitat l-ammont ta’ 
spettru għal kull operatur, jew sabiex tkun 
evitata akkumulazzjoni eċċessiva ta’ 
spettru), sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
fil-kompetizzjoni skont il-prinċipji tal-
Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2002/20/KE 
(id-Direttiva ta’ “Awtorizzazzjoni”) u l-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 87/372/KEE 
(id-Direttiva “GSM”).

tal-konsumaturi u lill-aċċess f’żoni rurali u 
żoni oħrajn, fejn l-użu tal-broadband bil-
fili huwa diffiċli jew mhux vijabbli 
ekonomikament. Madankollu, il-ġestjoni 
tal-ispettru tista’ taffettwa l-kompetizzjoni 
billi tbiddel l-irwol u s-setgħa tal-
parteċipanti fis-suq, pereżempju jekk l-
utenti eżistenti jirċievu vantaġġi 
kompetittivi mhux xierqa. Aċċess limitat 
għall-ispettru, b’mod partikolari meta l-
ispettru adattat isir iktar skars, jista’ joħloq 
ostakolu għad-dħul ta’ servizzi jew 
applikazzjonijiet ġodda u jfixkel l-
innovazzjoni u l-kompetizzjoni. L-akkwist 
ta’ drittijiet ġodda għall-użu, inkluż 
permezz tan-negozju fl-ispettri, jew ta’ 
tranżazzjonijiet oħrajn bejn l-utenti, u l-
introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda
għall-użu tal-ispettru jista’ jkollhom impatt 
fuq is-sitwazzjoni kompetittiva eżistenti. L-
Istati Membri għandhom għalhekk jieħdu 
miżuri regolatorji ex ante jew ex post 
xierqa (bħal azzjoni sabiex jiġu emendati 
d-drittijiet eżistenti, ikunu pprojbiti ċerti 
akkwisti tad-drittijiet tal-ispettru, ikunu 
imposti kundizzjonijiet fuq il-ħżin tal-
ispettru u fuq l-użu effiċjenti, bħal dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(7) tad-Direttiva 
Kwadru, sabiex ikun limitat l-ammont ta’ 
spettru għal kull operatur, jew sabiex tkun 
evitata akkumulazzjoni eċċessiva ta’ 
spettru), sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
fil-kompetizzjoni skont il-prinċipji tal-
Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2002/20/KE 
(id-Direttiva ta’ “Awtorizzazzjoni”) u l-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 87/372/KEE 
(id-Direttiva “GSM”). L-Istati Membri 
jistgħu wkoll jieħdu passi biex jiksbu 
allokazzjoni iktar ekwa tal-ispettru bejn l-
operaturi ekonomiċi billi jirriservaw 
għall-applikanti l-ġodda medda ta' 
frekwenza jew grupp ta' meded 
b'karatteristiċi simili.

Or. en
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Emenda 83
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, il-broadband bla fili huwa 
mezz importanti sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni, lill-għażla tal-konsumaturi 
u lill-aċċess f’żoni rurali u żoni oħrajn, fejn 
l-użu tal-broadband bil-fili huwa diffiċli 
jew mhux vijabbli ekonomikament. 
Madankollu, il-ġestjoni tal-ispettru tista’ 
taffettwa l-kompetizzjoni billi tbiddel l-
irwol u s-setgħa tal-parteċipanti fis-suq, 
pereżempju jekk l-utenti eżistenti jirċievu 
vantaġġi kompetittivi mhux xierqa. Aċċess 
limitat għall-ispettru, b’mod partikolari 
meta l-ispettru adattat isir iktar skars, jista’ 
joħloq ostakolu għad-dħul ta’ servizzi jew 
applikazzjonijiet ġodda u jfixkel l-
innovazzjoni u l-kompetizzjoni. L-akkwist 
ta’ drittijiet ġodda għall-użu, inkluż 
permezz tan-negozju fl-ispettri, jew ta’ 
tranżazzjonijiet oħrajn bejn l-utenti, u l-
introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda 
għall-użu tal-ispettru jista’ jkollhom impatt 
fuq is-sitwazzjoni kompetittiva eżistenti. L-
Istati Membri għandhom għalhekk jieħdu 
miżuri regolatorji ex ante jew ex post 
xierqa (bħal azzjoni sabiex jiġu emendati 
d-drittijiet eżistenti, ikunu pprojbiti ċerti 
akkwisti tad-drittijiet tal-ispettru, ikunu 
imposti kundizzjonijiet fuq il-ħżin tal-
ispettru u fuq l-użu effiċjenti, bħal dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(7) tad-Direttiva 
Kwadru, sabiex ikun limitat l-ammont ta’ 
spettru għal kull operatur, jew sabiex tkun 
evitata akkumulazzjoni eċċessiva ta’ 
spettru), sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
fil-kompetizzjoni skont il-prinċipji tal-
Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2002/20/KE 
(id-Direttiva ta’ “Awtorizzazzjoni”) u l-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 87/372/KEE 
(id-Direttiva “GSM”).

(9) Kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, il-broadband bla fili huwa 
mezz importanti sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni, lill-kundizzjonijiet ta' 
partià fuq livell pan-Ewropew, lill-għażla 
tal-konsumaturi u lill-aċċess f’żoni rurali u 
żoni oħrajn, fejn l-użu tal-broadband bil-
fili huwa diffiċli jew mhux vijabbli 
ekonomikament. Madankollu, il-ġestjoni 
tal-ispettru tista’ taffettwa l-kompetizzjoni 
billi tbiddel l-irwol u s-setgħa tal-
parteċipanti fis-suq, pereżempju jekk l-
utenti eżistenti jirċievu vantaġġi 
kompetittivi mhux xierqa. Aċċess limitat 
għall-ispettru, b’mod partikolari meta l-
ispettru adattat isir iktar skars, jista’ joħloq 
ostakolu għad-dħul ta’ servizzi jew 
applikazzjonijiet ġodda u jfixkel l-
innovazzjoni u l-kompetizzjoni. L-akkwist 
ta’ drittijiet ġodda għall-użu, inkluż 
permezz tan-negozju fl-ispettri, jew ta’ 
tranżazzjonijiet oħrajn bejn l-utenti, u l-
introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda 
għall-użu tal-ispettru jista’ jkollhom impatt 
fuq is-sitwazzjoni kompetittiva eżistenti. L-
Istati Membri għandhom għalhekk jieħdu 
miżuri regolatorji ex ante jew ex post 
xierqa (bħal azzjoni sabiex jiġu emendati 
d-drittijiet eżistenti, ikunu pprojbiti ċerti 
akkwisti tad-drittijiet tal-ispettru, ikunu 
imposti kundizzjonijiet fuq il-ħżin tal-
ispettru u fuq l-użu effiċjenti, bħal dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(7) tad-Direttiva 
Kwadru, sabiex ikun limitat l-ammont ta’ 
spettru għal kull operatur, jew sabiex tkun 
evitata akkumulazzjoni eċċessiva ta’ 
spettru), sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
fil-kompetizzjoni skont il-prinċipji tal-
Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2002/20/KE 
(id-Direttiva ta’ “Awtorizzazzjoni”) u l-
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Artikolu 1(2) tad-Direttiva 87/372/KEE 
(id-Direttiva “GSM”). L-Istati Membri 
jistgħu wkoll jieħdu passi biex jiksbu 
allokazzjoni iktar ugwali tal-ispettru bejn 
l-operaturi ekonomiċi billi jirriservaw 
spettru għall-applikanti l-ġodda għal firxa 
ta’ frekwenza jew grupp ta’ firxiet 
b’karatteristiċi simili.

Or. en

Emenda 84
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, il-broadband bla fili huwa 
mezz importanti sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni, lill-għażla tal-konsumaturi 
u lill-aċċess f’żoni rurali u żoni oħrajn, fejn 
l-użu tal-broadband bil-fili huwa diffiċli 
jew mhux vijabbli ekonomikament. 
Madankollu, il-ġestjoni tal-ispettru tista’ 
taffettwa l-kompetizzjoni billi tbiddel l-
irwol u s-setgħa tal-parteċipanti fis-suq, 
pereżempju jekk l-utenti eżistenti jirċievu 
vantaġġi kompetittivi mhux xierqa. Aċċess 
limitat għall-ispettru, b’mod partikolari 
meta l-ispettru adattat isir iktar skars, jista’ 
joħloq ostakolu għad-dħul ta’ servizzi jew 
applikazzjonijiet ġodda u jfixkel l-
innovazzjoni u l-kompetizzjoni. L-akkwist 
ta’ drittijiet ġodda għall-użu, inkluż 
permezz tan-negozju fl-ispettri, jew ta’ 
tranżazzjonijiet oħrajn bejn l-utenti, u l-
introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda 
għall-użu tal-ispettru jista’ jkollhom impatt 
fuq is-sitwazzjoni kompetittiva eżistenti. L-
Istati Membri għandhom għalhekk jieħdu 
miżuri regolatorji ex ante jew ex post 
xierqa (bħal azzjoni sabiex jiġu emendati 
d-drittijiet eżistenti, ikunu pprojbiti ċerti 

(9) Kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, il-broadband bla fili huwa 
mezz importanti sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni u kundizzjonijiet ta' partià 
fuq livell pan-Ewropew, lill-għażla tal-
konsumaturi u lill-aċċess f’żoni rurali u 
żoni oħrajn, fejn l-użu tal-broadband bil-
fili huwa diffiċli jew mhux vijabbli 
ekonomikament. Madankollu, il-ġestjoni 
tal-ispettru tista’ taffettwa l-kompetizzjoni 
billi tbiddel l-irwol u s-setgħa tal-
parteċipanti fis-suq, pereżempju jekk l-
utenti eżistenti jirċievu vantaġġi 
kompetittivi mhux xierqa. Aċċess limitat 
għall-ispettru, b’mod partikolari meta l-
ispettru adattat isir iktar skars, jista’ joħloq 
ostakolu għad-dħul ta’ servizzi jew 
applikazzjonijiet ġodda u jfixkel l-
innovazzjoni u l-kompetizzjoni. L-akkwist 
ta’ drittijiet ġodda għall-użu, inkluż 
permezz tan-negozju fl-ispettri, jew ta’ 
tranżazzjonijiet oħrajn bejn l-utenti, u l-
introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda 
għall-użu tal-ispettru jista’ jkollhom impatt 
fuq is-sitwazzjoni kompetittiva eżistenti. L-
Istati Membri għandhom għalhekk iwettqu 
analiżi bir-reqqa tal-effetti tal-
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akkwisti tad-drittijiet tal-ispettru, ikunu 
imposti kundizzjonijiet fuq il-ħżin tal-
ispettru u fuq l-użu effiċjenti, bħal dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(7) tad-Direttiva 
Kwadru, sabiex ikun limitat l-ammont ta’ 
spettru għal kull operatur, jew sabiex tkun 
evitata akkumulazzjoni eċċessiva ta’ 
spettru), sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
fil-kompetizzjoni skont il-prinċipji tal-
Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2002/20/KE 
(id-Direttiva ta’ “Awtorizzazzjoni”) u l-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 87/372/KEE 
(id-Direttiva “GSM”).

kompetizzjoni qabel allokazzjonijiet ġodda 
tal-ispettru kif ukoll jieħdu miżuri
regolatorji ex ante jew ex post xierqa (bħal 
azzjoni sabiex jiġu emendati d-drittijiet 
eżistenti, ikunu pprojbiti ċerti akkwisti tad-
drittijiet tal-ispettru, ikunu imposti 
kundizzjonijiet fuq il-ħżin tal-ispettru u fuq 
l-użu effiċjenti, bħal dawk imsemmija fl-
Artikolu 9(7) tad-Direttiva Kwadru, sabiex 
ikun limitat l-ammont ta’ spettru għal kull 
operatur, jew sabiex tkun evitata 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ spettru), 
sabiex jiġu evitati distorsjonijiet fil-
kompetizzjoni skont il-prinċipji tal-
Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2002/20/KE 
(id-Direttiva ta’ “Awtorizzazzjoni”) u l-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 87/372/KEE 
(id-Direttiva “GSM”).

Or. en

Emenda 85

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, il-broadband bla fili huwa 
mezz importanti sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni, lill-għażla tal-konsumaturi 
u lill-aċċess f’żoni rurali u żoni oħrajn, fejn 
l-użu tal-broadband bil-fili huwa diffiċli 
jew mhux vijabbli ekonomikament. 
Madankollu, il-ġestjoni tal-ispettru tista’ 
taffettwa l-kompetizzjoni billi tbiddel l-
irwol u s-setgħa tal-parteċipanti fis-suq, 
pereżempju jekk l-utenti eżistenti jirċievu 
vantaġġi kompetittivi mhux xierqa. Aċċess 
limitat għall-ispettru, b’mod partikolari 
meta l-ispettru adattat isir iktar skars, jista’ 
joħloq ostakolu għad-dħul ta’ servizzi jew 

(9) Kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, il-broadband bla fili huwa 
mezz importanti sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni, lill-kundizzjonijiet ta' 
partià fuq livell pan-Ewropew, lill-għażla 
tal-konsumaturi u lill-aċċess f’żoni rurali u 
żoni oħrajn, fejn l-użu tal-broadband bil-
fili huwa diffiċli jew mhux vijabbli 
ekonomikament. Madankollu, il-ġestjoni 
tal-ispettru tista’ taffettwa l-kompetizzjoni 
billi tbiddel l-irwol u s-setgħa tal-
parteċipanti fis-suq, pereżempju jekk l-
utenti eżistenti jirċievu vantaġġi 
kompetittivi mhux xierqa. Aċċess limitat 
għall-ispettru, b’mod partikolari meta l-
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applikazzjonijiet ġodda u jfixkel l-
innovazzjoni u l-kompetizzjoni. L-akkwist 
ta’ drittijiet ġodda għall-użu, inkluż 
permezz tan-negozju fl-ispettri, jew ta’ 
tranżazzjonijiet oħrajn bejn l-utenti, u l-
introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda 
għall-użu tal-ispettru jista’ jkollhom impatt 
fuq is-sitwazzjoni kompetittiva eżistenti. L-
Istati Membri għandhom għalhekk jieħdu 
miżuri regolatorji ex ante jew ex post 
xierqa (bħal azzjoni sabiex jiġu emendati 
d-drittijiet eżistenti, ikunu pprojbiti ċerti 
akkwisti tad-drittijiet tal-ispettru, ikunu 
imposti kundizzjonijiet fuq il-ħżin tal-
ispettru u fuq l-użu effiċjenti, bħal dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(7) tad-Direttiva 
Kwadru, sabiex ikun limitat l-ammont ta’ 
spettru għal kull operatur, jew sabiex tkun 
evitata akkumulazzjoni eċċessiva ta’ 
spettru), sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
fil-kompetizzjoni skont il-prinċipji tal-
Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2002/20/KE 
(id-Direttiva ta’ “Awtorizzazzjoni”) u l-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 87/372/KEE 
(id-Direttiva “GSM”).

ispettru adattat isir iktar skars, jista’ joħloq 
ostakolu għad-dħul ta’ servizzi jew 
applikazzjonijiet ġodda u jfixkel l-
innovazzjoni u l-kompetizzjoni. L-akkwist 
ta’ drittijiet ġodda għall-użu, inkluż 
permezz tan-negozju fl-ispettri, jew ta’ 
tranżazzjonijiet oħrajn bejn l-utenti, u l-
introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda 
għall-użu tal-ispettru jista’ jkollhom impatt 
fuq is-sitwazzjoni kompetittiva eżistenti. L-
Istati Membri għandhom għalhekk jieħdu 
miżuri regolatorji ex ante jew ex post 
xierqa (bħal azzjoni sabiex jiġu emendati 
d-drittijiet eżistenti, ikunu pprojbiti ċerti 
akkwisti tad-drittijiet tal-ispettru, ikunu 
imposti kundizzjonijiet fuq il-ħżin tal-
ispettru u fuq l-użu effiċjenti, bħal dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(7) tad-Direttiva 
Kwadru, sabiex ikun limitat l-ammont ta’ 
spettru għal kull operatur, jew sabiex tkun 
evitata akkumulazzjoni eċċessiva ta’ 
spettru), sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
fil-kompetizzjoni skont il-prinċipji tal-
Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2002/20/KE 
(id-Direttiva ta’ “Awtorizzazzjoni”) u l-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 87/372/KEE 
(id-Direttiva “GSM”).

Or. en

Emenda 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-użu ottimali u effiċjenti tal-ispettru 
jeżiġi monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi, u 
informazzjoni trasparenti aġġornata dwar l-
użu tal-ispettru mal-Unjoni kollha. Filwaqt 
li d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/344/KE dwar id-
disponibbiltà armonizzata tal-
informazzjoni dwar l-użu tal-ispektrum fil-

(10) L-użu ottimali u effiċjenti tal-ispettru 
jeżiġi monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi, u 
informazzjoni trasparenti aġġornata dwar l-
użu tal-ispettru mal-Unjoni kollha. Filwaqt 
li d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/344/KE dwar id-
disponibbiltà armonizzata tal-
informazzjoni dwar l-użu tal-ispettru fil-
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Komunità6 teżiġi li l-Istati Membri 
jippubblikaw informazzjoni dwar id-
drittijiet għall-użu, fl-Unjoni huma 
meħtieġa inventarju dettaljat tal-użu 
eżistenti tal-ispettru flimkien ma’
metodoloġija effettiva ta’ analiżi u ta’ 
valutazzjoni sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-
użu tal-ispettru u tat-tagħmir tar-radju, 
b’mod partikolari bejn it-300 MHz u t-
3 GHz. Dan għandu jgħin biex jiġu 
identifikati teknoloġiji u użi ineffiċjenti 
kemm fis-setturi kummerċjali kif ukoll 
f’dawk pubbliċi, u anki assenjazzjonijiet u 
opportunitajiet għal kondiviżjoni mhux 
użati, u sabiex ikunu evalwati l-ħtiġijiet 
futuri tal-konsumaturi u tan-negozji.

Komunità6 teżiġi li l-Istati Membri 
jippubblikaw informazzjoni dwar id-
drittijiet għall-użu, fl-Unjoni huwa
meħtieġ inventarju dettaljat tal-użu 
eżistenti tal-ispettru u l-effiċjenza tiegħu, 
wara metodoloġija ta’ analiżi u ta’ 
valutazzjoni komuni, sabiex tittejjeb l-
effiċjenza tal-użu tal-ispettru u tat-tagħmir 
tar-radju, b’mod partikolari bejn it-
300 MHz u t-3 GHz. L-inventarju għandu 
jkun biżżejjed dettaljat biex jiġu 
identifikati teknoloġiji u użi ineffiċjenti 
kemm fis-setturi kummerċjali kif ukoll 
f’dawk pubbliċi, u anki assenjazzjonijiet u 
opportunitajiet għal kondiviżjoni mhux 
użati, u sabiex ikunu evalwati l-ħtiġijiet 
futuri tal-konsumaturi u tan-negozji.

Or. en

Emenda 87
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-użu ottimali u effiċjenti tal-ispettru 
jeżiġi monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi, u 
informazzjoni trasparenti aġġornata dwar l-
użu tal-ispettru mal-Unjoni kollha. Filwaqt 
li d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/344/KE dwar id-
disponibbiltà armonizzata tal-
informazzjoni dwar l-użu tal-ispektrum fil-
Komunità6 teżiġi li l-Istati Membri 
jippubblikaw informazzjoni dwar id-
drittijiet għall-użu, fl-Unjoni huma 
meħtieġa inventarju dettaljat tal-użu 
eżistenti tal-ispettru flimkien ma’ 
metodoloġija effettiva ta’ analiżi u ta’ 
valutazzjoni sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-
użu tal-ispettru u tat-tagħmir tar-radju, 
b’mod partikolari bejn it-300 MHz u t-
3 GHz. Dan għandu jgħin biex jiġu 

(10) L-użu ottimali u effiċjenti tal-ispettru 
jeżiġi monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi, u 
informazzjoni trasparenti aġġornata dwar l-
użu tal-ispettru mal-Unjoni kollha. Filwaqt 
li d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/344/KE dwar id-
disponibbiltà armonizzata tal-
informazzjoni dwar l-użu tal-ispettru fil-
Komunità6 teżiġi li l-Istati Membri 
jippubblikaw informazzjoni dwar id-
drittijiet għall-użu, fl-Unjoni huma 
meħtieġa inventarju dettaljat tal-użu 
eżistenti tal-ispettru flimkien ma’ 
metodoloġija effettiva ta’ analiżi u ta’ 
valutazzjoni sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-
użu tal-ispettru u tat-tagħmir tar-radju, 
b’mod partikolari bejn it-300 MHz u t-
3 GHz. Dan għandu jgħin biex jiġu 
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identifikati teknoloġiji u użi ineffiċjenti 
kemm fis-setturi kummerċjali kif ukoll 
f’dawk pubbliċi, u anki assenjazzjonijiet u 
opportunitajiet għal kondiviżjoni mhux 
użati, u sabiex ikunu evalwati l-ħtiġijiet 
futuri tal-konsumaturi u tan-negozji.

identifikati teknoloġiji u użi ineffiċjenti 
kemm fis-setturi kummerċjali kif ukoll 
f’dawk pubbliċi, u anki assenjazzjonijiet u 
opportunitajiet għal kondiviżjoni mhux 
użati, u sabiex ikunu evalwati l-ħtiġijiet 
futuri tal-konsumaturi u tan-negozji. Barra 
minn hekk, meta dak li jkun iqis it-tkabbir 
kontinwu tal-għadd ta' applikazzjonijiet li 
jużaw data bla fili, l-Istati Membri 
jmisshom jippromwovu l-użu effiċjenti 
tal-ispettru għall-applikazzjonijiet tal-
utenti.

Or. en

Emenda 88

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-użu ottimali u effiċjenti tal-ispettru 
jeżiġi monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi, u 
informazzjoni trasparenti aġġornata dwar l-
użu tal-ispettru mal-Unjoni kollha. Filwaqt 
li d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/344/KE dwar id-
disponibbiltà armonizzata tal-
informazzjoni dwar l-użu tal-ispektrum fil-
Komunità6 teżiġi li l-Istati Membri 
jippubblikaw informazzjoni dwar id-
drittijiet għall-użu, fl-Unjoni huma 
meħtieġa inventarju dettaljat tal-użu 
eżistenti tal-ispettru flimkien ma’
metodoloġija effettiva ta’ analiżi u ta’ 
valutazzjoni sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-
użu tal-ispettru u tat-tagħmir tar-radju, 
b’mod partikolari bejn it-300 MHz u t-
3 GHz. Dan għandu jgħin biex jiġu 
identifikati teknoloġiji u użi ineffiċjenti 
kemm fis-setturi kummerċjali kif ukoll 
f’dawk pubbliċi, u anki assenjazzjonijiet u 

(10) L-użu ottimali u effiċjenti tal-ispettru 
jeżiġi monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi, u 
informazzjoni trasparenti aġġornata dwar l-
użu tal-ispettru mal-Unjoni kollha. Filwaqt 
li d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/344/KE dwar id-
disponibbiltà armonizzata tal-
informazzjoni dwar l-użu tal-ispettru fil-
Komunità6 teżiġi li l-Istati Membri 
jippubblikaw informazzjoni dwar id-
drittijiet għall-użu, fl-Unjoni huma 
meħtieġa inventarju dettaljat tal-użu 
eżistenti tal-ispettru flimkien ma’ 
metodoloġija effettiva ta’ analiżi u ta’ 
valutazzjoni sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-
użu tal-ispettru u tat-tagħmir tar-radju, 
b’mod partikolari bejn it-300 MHz u s-
6 GHz. Dan għandu jgħin biex jiġu 
identifikati teknoloġiji u użi ineffiċjenti 
kemm fis-setturi kummerċjali kif ukoll 
f’dawk pubbliċi, u anki assenjazzjonijiet u 
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opportunitajiet għal kondiviżjoni mhux 
użati, u sabiex ikunu evalwati l-ħtiġijiet 
futuri tal-konsumaturi u tan-negozji.

opportunitajiet għal kondiviżjoni mhux 
użati, u sabiex ikunu evalwati l-ħtiġijiet 
futuri tal-konsumaturi u tan-negozji.

Or. en

Emenda 89
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(10) L-użu ottimali u effiċjenti tal-ispettru 
jeżiġi monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi, u 
informazzjoni trasparenti aġġornata dwar l-
użu tal-ispettru mal-Unjoni kollha. Filwaqt 
li d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/344/KE dwar id-
disponibbiltà armonizzata tal-
informazzjoni dwar l-użu tal-ispettru fil-
Komunità teżiġi li l-Istati Membri 
jippubblikaw informazzjoni dwar id-
drittijiet għall-użu, fl-Unjoni huma 
meħtieġa inventarju dettaljat tal-użu 
eżistenti tal-ispettru flimkien ma’ 
metodoloġija effettiva ta’ analiżi u ta’ 
valutazzjoni sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-
użu tal-ispettru u tat-tagħmir tar-radju, 
b’mod partikolari bejn it-300 MHz u s-6
GHz. Dan għandu jgħin biex jiġu 
identifikati teknoloġiji u użi ineffiċjenti 
kemm fis-setturi kummerċjali kif ukoll 
f’dawk pubbliċi, u anki assenjazzjonijiet u 
opportunitajiet għal kondiviżjoni mhux 
użati, u sabiex ikunu evalwati l-ħtiġijiet 
futuri tal-konsumaturi u tan-negozji.

Or. fr

Emenda 90
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Jens Rohde
Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-użu ottimali u effiċjenti tal-ispettru 
jeżiġi monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi, u 
informazzjoni trasparenti aġġornata dwar l-
użu tal-ispettru mal-Unjoni kollha. Filwaqt 
li d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/344/KE dwar id-
disponibbiltà armonizzata tal-
informazzjoni dwar l-użu tal-ispektrum fil-
Komunità6 teżiġi li l-Istati Membri 
jippubblikaw informazzjoni dwar id-
drittijiet għall-użu, fl-Unjoni huma 
meħtieġa inventarju dettaljat tal-użu 
eżistenti tal-ispettru flimkien ma’ 
metodoloġija effettiva ta’ analiżi u ta’ 
valutazzjoni sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-
użu tal-ispettru u tat-tagħmir tar-radju, 
b’mod partikolari bejn it-300 MHz u t-
3 GHz. Dan għandu jgħin biex jiġu 
identifikati teknoloġiji u użi ineffiċjenti 
kemm fis-setturi kummerċjali kif ukoll 
f’dawk pubbliċi, u anki assenjazzjonijiet u 
opportunitajiet għal kondiviżjoni mhux 
użati, u sabiex ikunu evalwati l-ħtiġijiet 
futuri tal-konsumaturi u tan-negozji.

(10) L-użu ottimali u effiċjenti tal-ispettru 
jeżiġi monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi, u 
informazzjoni trasparenti aġġornata dwar l-
użu tal-ispettru mal-Unjoni kollha. Filwaqt 
li d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/344/KE dwar id-
disponibbiltà armonizzata tal-
informazzjoni dwar l-użu tal-ispettru fil-
Komunità6 teżiġi li l-Istati Membri 
jippubblikaw informazzjoni dwar id-
drittijiet għall-użu, fl-Unjoni huma 
meħtieġa inventarju dettaljat tal-użu 
eżistenti tal-ispettru flimkien ma’ 
metodoloġija effettiva ta’ analiżi u ta’ 
valutazzjoni sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-
użu tal-ispettru u tat-tagħmir tar-radju, 
b’mod partikolari bejn it-300 MHz u s-
6 GHz. Dan għandu jgħin biex jiġu 
identifikati teknoloġiji u użi ineffiċjenti 
kemm fis-setturi kummerċjali kif ukoll 
f’dawk pubbliċi, u anki assenjazzjonijiet u 
opportunitajiet għal kondiviżjoni mhux 
użati, u sabiex ikunu evalwati l-ħtiġijiet 
futuri tal-konsumaturi u tan-negozji.

Or. en

Emenda 91
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-użu effiċjenti u koordinat tal-
ispettru tar-radju u ġestjoni ekwa u 
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trasparenti tal-allokazzjoni tal-frekwenzi 
għandhom jippermettu lill-operaturi 
kollha, tal-midja u tat-
telekomunikazzjonijiet, li jiġi assigurat il-
pluraliżmu tal-komunikazzjoni, it-tkabbir 
tal-produzzjoni tal-kontenut u servizzi ta' 
kwalità aħjar għall-utenti, filwaqt li jiġu 
inċentivati l-atturi kollha biex itejbu t-
teknoloġija u joffru prodotti aħjar bi 
prezzijiet aċċessibbli.

Or. it

Emenda 92
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Standards armonizzati skont id-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 
1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir 
terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità 
tagħhom7 huma essenzjali sabiex jinkiseb 
użu effiċjenti tal-ispettru u għandhom iqisu 
l-kundizzjonijiet tal-kondiviżjoni ddefiniti 
legalment. L-istandards Ewropej għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi mhux tar-radju għandhom ukoll 
jevitaw disturbi għall-użu tal-ispettru. L-
impatt kumulattiv taż-żieda fil-volum u fid-
densità tal-apparati u tal-applikazzjonijiet 
bla fili flimkien mad-diversità tal-użu tal-
ispettru jikkumplika l-approċċi attwali 
għall-ġestjoni tal-interferenzi. Dawn 
għandhom jiġu eżaminati u vvalutati mill-
ġdid flimkien mal-karatteristiċi tar-
riċevituri u ma’ mekkaniżmi iktar 
sofistikati biex ikunu evitati l-interferenzi.

(11) Standards armonizzati skont id-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 
1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir 
terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità 
tagħhom7 huma essenzjali sabiex jinkiseb 
użu effiċjenti tal-ispettru u għandhom iqisu 
l-kundizzjonijiet tal-kondiviżjoni ddefiniti 
legalment. L-istandards Ewropej għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi mhux tar-radju għandhom ukoll 
jevitaw disturbi għall-użu tal-ispettru. L-
impatt kumulattiv taż-żieda fil-volum u fid-
densità tal-apparati u tal-applikazzjonijiet 
bla fili flimkien mad-diversità tal-użu tal-
ispettru jikkumplika l-approċċi attwali 
għall-ġestjoni tal-interferenzi. Dawn 
għandhom jiġu eżaminati u vvalutati mill-
ġdid flimkien mal-karatteristiċi tar-
riċevituri u ma’ mekkaniżmi iktar 
sofistikati biex ikunu evitati l-interferenzi, 
bil-għan li jiġu evitati interferenza jew 
disturb dannużi għall-użu attwali u futur 
tal-ispettru. Barra minn hekk, l-ispiża 
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diretta għar-riżoluzzjoni tal-kwistjonijiet 
relatati mal-interferenza u l-ispejjeż għall-
migrazzjoni biex jippermettu d-Dividend 
Diġitali ma għandhomx jitħallsu mill-
industrija tax-xandir u lanqas miċ-
ċittadini tal-UE jew għandhom jiġu 
kkumpensati b'mod adegwat.

Or. en

Emenda 93
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Standards armonizzati skont id-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 
1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir 
terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità 
tagħhom7 huma essenzjali sabiex jinkiseb 
użu effiċjenti tal-ispettru u għandhom iqisu 
l-kundizzjonijiet tal-kondiviżjoni ddefiniti 
legalment. L-istandards Ewropej għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi mhux tar-radju għandhom ukoll 
jevitaw disturbi għall-użu tal-ispettru. L-
impatt kumulattiv taż-żieda fil-volum u fid-
densità tal-apparati u tal-applikazzjonijiet 
bla fili flimkien mad-diversità tal-użu tal-
ispettru jikkumplika l-approċċi attwali 
għall-ġestjoni tal-interferenzi. Dawn 
għandhom jiġu eżaminati u vvalutati mill-
ġdid flimkien mal-karatteristiċi tar-
riċevituri u ma’ mekkaniżmi iktar 
sofistikati biex ikunu evitati l-interferenzi.

(11) Standards armonizzati skont id-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 
1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir 
terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità 
tagħhom7 u standardizzazzjoni futura tal-
UE għal netwerks u tagħmir elettroniku 
mhux tar-radju huma essenzjali sabiex 
jinkiseb użu effiċjenti tal-ispettru u 
għandhom jiffaċilitaw il-koeżistenza bejn 
apparat ġdid u attwali. L-istandards futuri 
Ewropej għat-tagħmir u għan-netwerks 
elettriċi u elettroniċi mhux tar-radju 
għandhom ukoll jevitaw disturbi għall-użu 
tal-ispettru. L-impatt kumulattiv taż-żieda 
fil-volum u fid-densità tal-apparati u tal-
applikazzjonijiet bla fili flimkien mad-
diversità tal-użu tal-ispettru jikkumplika l-
approċċi attwali għall-ġestjoni tal-
interferenzi. Dawn għandhom jiġu 
eżaminati u vvalutati mill-ġdid flimkien 
mal-karatteristiċi tar-riċevituri u ma’ 
mekkaniżmi iktar sofistikati biex ikunu 
evitati l-interferenzi bħat-titjib tal-livelli 
ta' immunità tar-riċevituri u d-
definizzjoni ta' livelli ta' qawwa adegwati 
għat-tagħmir radju emittenti.
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Or. en

Emenda 94
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Standards armonizzati skont id-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 
1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir 
terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità 
tagħhom7 huma essenzjali sabiex jinkiseb 
użu effiċjenti tal-ispettru u għandhom iqisu 
l-kundizzjonijiet tal-kondiviżjoni ddefiniti 
legalment. L-istandards Ewropej għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi mhux tar-radju għandhom ukoll 
jevitaw disturbi għall-użu tal-ispettru. L-
impatt kumulattiv taż-żieda fil-volum u fid-
densità tal-apparati u tal-applikazzjonijiet 
bla fili flimkien mad-diversità tal-użu tal-
ispettru jikkumplika l-approċċi attwali 
għall-ġestjoni tal-interferenzi. Dawn 
għandhom jiġu eżaminati u vvalutati mill-
ġdid flimkien mal-karatteristiċi tar-
riċevituri u ma’ mekkaniżmi iktar 
sofistikati biex ikunu evitati l-interferenzi.

(11) Standards armonizzati skont id-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 
1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir 
terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità 
tagħhom7 huma essenzjali sabiex jinkiseb 
użu effiċjenti tal-ispettru u għandhom iqisu 
l-kundizzjonijiet tal-kondiviżjoni ddefiniti 
legalment. L-istandards Ewropej għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi mhux tar-radju għandhom ukoll 
jevitaw disturbi għall-użu tal-ispettru. L-
impatt kumulattiv taż-żieda fil-volum u fid-
densità tal-apparati u tal-applikazzjonijiet 
bla fili flimkien mad-diversità tal-użu tal-
ispettru jikkumplika l-approċċi attwali 
għall-ġestjoni tal-interferenzi. Dawn 
għandhom jiġu eżaminati u vvalutati mill-
ġdid flimkien mal-karatteristiċi tar-
riċevituri u ma’ mekkaniżmi iktar 
sofistikati biex ikunu evitati l-interferenzi, 
bil-għan li jiġu evitati interferenza jew 
disturb dannużi għall-utenti attwali u 
futuri tal-ispettru.

Or. en

Emenda 95
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Standards armonizzati skont id-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 
1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir 
terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità 
tagħhom7 huma essenzjali sabiex jinkiseb 
użu effiċjenti tal-ispettru u għandhom iqisu 
l-kundizzjonijiet tal-kondiviżjoni ddefiniti 
legalment. L-istandards Ewropej għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi mhux tar-radju għandhom ukoll 
jevitaw disturbi għall-użu tal-ispettru. L-
impatt kumulattiv taż-żieda fil-volum u fid-
densità tal-apparati u tal-applikazzjonijiet 
bla fili flimkien mad-diversità tal-użu tal-
ispettru jikkumplika l-approċċi attwali 
għall-ġestjoni tal-interferenzi. Dawn 
għandhom jiġu eżaminati u vvalutati mill-
ġdid flimkien mal-karatteristiċi tar-
riċevituri u ma’ mekkaniżmi iktar 
sofistikati biex ikunu evitati l-interferenzi.

(11) Standards armonizzati skont id-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 
1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir 
terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità 
tagħhom7 huma essenzjali sabiex jinkiseb 
użu effiċjenti tal-ispettru u għandhom iqisu 
l-kundizzjonijiet tal-kondiviżjoni ddefiniti 
legalment. L-istandards Ewropej għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi mhux tar-radju għandhom ukoll 
jevitaw disturbi għall-użu tal-ispettru. L-
impatt kumulattiv taż-żieda fil-volum u fid-
densità tal-apparati u tal-applikazzjonijiet 
bla fili flimkien mad-diversità tal-użu tal-
ispettru jikkumplika l-approċċi attwali 
għall-ġestjoni tal-interferenzi. Dawn 
għandhom jiġu eżaminati u vvalutati mill-
ġdid flimkien mal-karatteristiċi tar-
riċevituri u ma’ mekkaniżmi iktar 
sofistikati biex ikunu evitati l-interferenzi, 
bil-għan li jiġu evitati interferenza jew 
disturb dannużi għall-utenti attwali u 
futuri tal-ispettru.

Or. en

Emenda 96
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Standards armonizzati skont id-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 
1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir 
terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità 
tagħhom7 huma essenzjali sabiex jinkiseb 

(11) Standards armonizzati skont id-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 
1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir 
terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità 
tagħhom7 huma essenzjali sabiex jinkiseb 
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użu effiċjenti tal-ispettru u għandhom iqisu 
l-kundizzjonijiet tal-kondiviżjoni ddefiniti 
legalment. L-istandards Ewropej għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi mhux tar-radju għandhom ukoll 
jevitaw disturbi għall-użu tal-ispettru. L-
impatt kumulattiv taż-żieda fil-volum u fid-
densità tal-apparati u tal-applikazzjonijiet 
bla fili flimkien mad-diversità tal-użu tal-
ispettru jikkumplika l-approċċi attwali 
għall-ġestjoni tal-interferenzi. Dawn 
għandhom jiġu eżaminati u vvalutati mill-
ġdid flimkien mal-karatteristiċi tar-
riċevituri u ma’ mekkaniżmi iktar 
sofistikati biex ikunu evitati l-interferenzi.

użu effiċjenti tal-ispettru u għandhom iqisu 
l-kundizzjonijiet tal-kondiviżjoni ddefiniti 
legalment. L-istandards Ewropej għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi mhux tar-radju għandhom ukoll 
jevitaw disturbi għall-użu tal-ispettru. L-
impatt kumulattiv taż-żieda fil-volum u fid-
densità tal-apparati u tal-applikazzjonijiet 
bla fili flimkien mad-diversità tal-użu tal-
ispettru jikkumplika l-approċċi attwali 
għall-ġestjoni tal-interferenzi. Dawn 
għandhom jiġu eżaminati u vvalutati mill-
ġdid flimkien mal-karatteristiċi tar-
riċevituri u ma’ mekkaniżmi iktar 
sofistikati biex tkun evitata kwalunkwe 
interferenza jew kull disturb dannuż 
għall-utenti attwali u futuri tal-ispettru.

Or. fr

Emenda 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) F'diversi Stati Membri qed jiġu 
introdotti netwerks ta' komunikazzjoni 
mobbli bil-broadband ġodda LTE (Long 
Term Evolution). Dawn is-sistemi jużaw 
il-medda ta' frekwenza 790-862 MHz. Xi 
radjomikrofoni joperaw attwalment f'din 
il-medda u jistgħu jikkawżaw interferenzi. 
Jista' jkun li dan jirrigwarda wkoll 
apparat użat fi skejjel, teatri, swali tal-
konferenzi jew minn utenti oħra 
kummerċjali, pubbliċi jew privati. L-
adattament tekniku meħtieġ tas-sistemi 
ma jistax isir mingħajr spejjeż notevoli, 
jiġifieri hemm ħtieġa urġenti li tiġi 
ċċarata ta' min hi r-responsabilità f’dan 
ir-rigward.

Or. de
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Emenda 98
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Skont dak li jirriżulta minn studji 
konverġenti moltepliċi, it-traffiku mobbli 
ta' data qed jiżdied rapidament u 
attwalment qed jirdoppja kull sena. B'din 
ir-rata, li aktarx se tkompli għaddejja fis-
snin li ġejjin, it-traffiku mobbli ta' data se 
tkun żdiedet bi kważi 40 darba iktar bejn 
l-2009 u l-2014. Sabiex jiġi ġestit dan it-
tkabbir esponenzjali, se jkun meħtieġ li r-
regolaturi u l-operaturi tas-suq jieħdu 
għadd ta' azzjonijiet biex iżidu l-effiċjenza 
ġenerali tal-ispettru, jallokaw 
eventwalment aktar frekzenwi armonizzati 
tal-ispettru tal-broadband bla fili u jniżżlu 
t-traffiku f'netwerks oħrajn permezz ta' 
apparat multimodali.

Or. en

Emenda 99
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Ikun awspikabbli żieda tal-
flessibilità fl-użu tal-frekwenzi biex ikunu 
favoriti l-innovazzjoni u l-promozzjoni ta' 
servizzi ta' konnessjonijiet veloċi bil-
broadband li jippermettu lill-impriżi 
jnaqqsu l-ispejjeż u jżidu l-kompetitività u 
li jagħmlu possibbli l-ħolqien ta' servizzi 
interattivi ġodda online fl-oqsma, 
pereżempju, tal-edukazzjoni u tas-saħħa u 
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tas-servizzi ta' interess ġenerali għall-
persuni.

Or. it

Emenda 100
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analoġiku jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. Meta tiġi 
kkunsidrata l-kapaċità tal-medda tat-
800 MHz sabiex tittrażmetti fuq żoni kbar, 
mad-drittijiet għandhom ikunu marbuta 
obbligi ta’ kopertura miksuba permezz tal-
prinċipji tan-newtralità tas-servizzi u tat-
teknoloġija. Aktar armonizzazzjoni tal-
ispettru fil-medda 1.5 GHz (1452-
1492 MHz), diġà kondiviża bejn l-użu 
satellitari u dak terrestri, u l-
liberalizzazzjoni tal-medda 2.3 GHz 
(2300-2400 MHz) favur id-domanda 
dejjem ikbar għal servizzi mobbli tal-
broadband għandhom jiggarantixxu 
kundizzjonijiet ta' parità bejn id-diversi 
soluzzjonijiet teknoloġiċi u sostenn għall-
emerġenza ta' operaturi pan-Ewropej fi 
ħdan l-Unjoni. L-allokazzjoni għas-
servizzi mobbli ta' aktar frekwenzi tal-
ispettru, pereżempju l-medda ta' 700 MHz 
(694-790 MHz) għandha tkun valutata 
skont ir-rekwiżiti futuri ta' kapaċità għas-
servizzi bil-broadband bla fili u t-TV 
terrestri.

Or. en
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Emenda 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analoġiku jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, din il-
medda għandha tkun disponibbli għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi fl-Unjoni 
sal-2013. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex tittrażmetti
fuq żoni kbar, mad-drittijiet jistgħu jkunu
marbuta obbligi ta’ kopertura jekk ikun 
neċessarju u f'konformità mal-prinċipji 
tan-newtralità tas-servizzi u tat-
teknoloġija. Għandhom jiġu liberalizzati 
aktar frekwenzi fl-ispettru għas-servizzi 
bil-broadband bla fili u servizzi ġodda 
oħrajn fil-medda 1.5 GHz (1452-
1492 MHz), 2.3 GHz (2300-2400 MHz) u 
3.4-3.8 GHz biex jissodisfaw id-domanda 
dejjem ikbar għal servizzi mobbli ġodda. 
Għandhom ukoll ikunu previsti għas-
servizzi mobbli allokazzjonijiet ta' 
frekwenzi taħt 790 MHz sal-2015 wara 
valutazzjoni aktar attenta taż-żieda fid-
domanda u r-rekwiżiti ta' kapaċità.

Or. en

Emenda 103
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analoġiku jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. Meta tiġi 
kkunsidrata l-kapaċità tal-medda tat-
800 MHz sabiex tittrażmetti fuq żoni kbar, 
mad-drittijiet għandhom ikunu marbuta 
obbligi ta’ kopertura miksuba permezz tal-
prinċipji tan-newtralità tas-servizzi u tat-
teknoloġija. Għandhom jiġu liberalizzati 
aktar frekwenzi fl-ispettru għas-servizzi 
bil-broadband bla fili u servizzi ġodda 
oħrajn fil-medda 1.5 GHz (1452-1492 
MHz), 2.3 GHz (2300-2400 MHz) biex 
jissodisfaw id-domanda dejjem ikbar għal 
servizzi mobbli ġodda. L-allokazzjoni 
għas-servizzi mobbli ta' aktar frekwenzi 
tal-ispettru, pereżempju l-medda ta' 
700 MHz (694-790 MHz) għandha tkun 
valutata skont ir-rekwiżiti futuri ta' 
kapaċità għas-servizzi bil-broadband bla 
fili u t-TV terrestri.

Or. en

Emenda 104
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b'mod ottimali biex żoni kbar ikunu 
koperti mis-servizzi broadband bla fili. Il-
bini fuq l-armonizzazzjoni tal-
kundizzjonijiet tekniċi skont id-
Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analoġiku jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. Meta tiġi 
kkunsidrata l-kapaċità tal-medda tat-
800 MHz sabiex tittrażmetti fuq żoni kbar, 
mad-drittijiet għandhom ikunu marbuta 
obbligi ta’ kopertura. L-użu effiċjenti tal-
medda ta' 900 MHz u l-liberalizzazzjoni 
tal-medda ta' 2.3 GHz (2300-2400 MHz) 
għas-servizzi mobbli għandhom 
jikkontribwixxu biex tiġi sodisfatta d-
domanda dejjem ikbar għat-traffiku 
mobbli.

Or. en

Emenda 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 

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

elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. Meta tiġi 
kkunsidrata l-kapaċità tal-medda tat-
800 MHz sabiex tittrażmetti fuq żoni kbar, 
mad-drittijiet għandhom ikunu marbuta 
obbligi ta’ kopertura. L-użu effiċjenti tal-
medda ta' 900 MHz u l-liberalizzazzjoni 
tal-medda ta' 2.3 GHz (2300-2400 MHz) 
għas-servizzi mobbli għandhom 
jikkontribwixxu biex tiġi sodisfatta d-
domanda dejjem ikbar għat-traffiku 
mobbli.

Or. en

Emenda 106
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analoġiku jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. Meta tiġi 
kkunsidrata l-kapaċità tal-medda tat-
800 MHz sabiex tittrażmetti fuq żoni kbar, 
mad-drittijiet għandhom ikunu marbuta 
obbligi ta’ kopertura.

Or. de
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Emenda 107
Hermann Winkler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Barra minn ftuħ fil-pront u 
favorevoli għall-kompetizzjoni tal-medda 
ta' 900 MHz skont id-
Direttiva 2009/114/KE dwar il-GSM, hekk 
kif riveduta, il-medda tat-800 MHz hija 
ottimali biex żoni kbar ikunu koperti mis-
servizzi broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analoġiku jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz, 
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 
ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex tittrażmetti
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

Or. en

Emenda 109
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-

(13) Barra minn ftuħ fil-pront u 
favorevoli għall-kompetizzjoni tal-medda 
ta' 900 MHz skont id-
Direttiva 2009/114/KE dwar il-GSM, hekk 
kif riveduta, il-medda tat-800 MHz hija 
ottimali biex żoni kbar ikunu koperti mis-
servizzi broadband bla fili. Il-bini fuq l-
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xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz, 
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 
ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

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

Or. en

Emenda 110
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) F'konformità mad-direttiva emendata 
dwar it-telefonija mobbli, il-medda ta' 
900 MHz għandha tkun liberalizzata fil-
futur qarib, Barra minn hekk, il-medda 
tat-800 MHz hija ottimali biex żoni kbar 
ikunu koperti mis-servizzi broadband bla 
fili. Il-bini fuq l-armonizzazzjoni tal-
kundizzjonijiet tekniċi skont id-
Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analoġiku jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. F’perjodu 
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kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali taħt is-790 MHz, 
jiddependi mill-esperjenza u min-nuqqas 
ta’ spettru f’meded oħrajn adegwati għall-
kopertura. Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità 
tal-medda tat-800 MHz sabiex tittrażmetti
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

Or. de

Emenda 111
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti, pereżempju,
mis-servizzi broadband bla fili. Il-bini fuq 
l-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet 
tekniċi skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u 
fuq ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
tat-28 ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa 
biex ix-xandir analoġiku jintefa sal-1 ta’ 
Jannar 2012, u meta jiġu kkunsidrati l-
iżviluppi regolatorji nazzjonali mgħaġġla, 
fil-prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. Meta tiġi 
kkunsidrata l-kapaċità tal-medda tat-
800 MHz sabiex tittrażmetti fuq żoni kbar, 
mad-drittijiet għandhom ikunu marbuta 
obbligi ta’ kopertura.

Or. de
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Emenda 112
Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analoġiku jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. Meta tiġi 
kkunsidrata l-kapaċità tal-medda tat-
800 MHz sabiex tittrażmetti fuq żoni kbar, 
mad-drittijiet għandhom ikunu marbuta 
obbligi ta’ kopertura.

Or. en

Emenda 113
Peter Skinner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 

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

ta’ Ottubru 2015 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analoġiku jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2015. F’perjodu 
itwal ta’ żmien, jista’ jkun previst anki 
spettru addizzjonali fil-medda UHF, 
jiddependi mid-domanda effettiva tas-suq, 
mill-objettivi soċjali u kulturali, mill-
esperjenza u min-nuqqas ta’ spettru 
f’meded oħrajn adegwati għall-kopertura. 
Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità tal-medda 
tat-800 MHz sabiex tittrażmetti fuq żoni 
kbar, mad-drittijiet għandhom ikunu 
marbuta obbligi ta’ kopertura.

Or. en

Emenda 114
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Il-medda tat-800 MHz tista’ tintuża
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2010/267/UE, tal-5 ta' Frar 
2010 li twaqqaf il-Bord tal-Imsieħba tal-
GMES1 u fuq ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni tat-28 ta’ Ottubru 2009 dwar 
l-iffaċilitar tal-liberalizzazzjoni tad-
dividend diġitali fl-Unjoni Ewropea2, li 
tagħmel sejħa biex ix-xandir analoġiku
jintefa sal-1 ta’ Jannar 2012, u meta jiġu 
kkunsidrati l-iżviluppi regolatorji 
nazzjonali mgħaġġla, fil-prinċipju din il-
medda għandha tkun disponibbli għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi fl-Unjoni 
sal-2015. F’perjodu itwal ta’ żmien, jista’ 
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tal-medda tat-800 MHz sabiex titrażmetti
fuq żoni kbar, mad-drittijiet għandhom 
ikunu marbuta obbligi ta’ kopertura.

jkun previst anki spettru addizzjonali fil-
medda UHF, li jiddependi mit-talba reali 
tas-suq, mill-objettivi soċjali u kulturali,
mill-esperjenza u min-nuqqas ta’ spettru 
f’meded oħrajn adegwati għall-kopertura.
Meta tiġi kkunsidrata l-kapaċità tal-medda 
tat-800 MHz sabiex tittrażmetti fuq żoni 
kbar, mad-drittijiet għandhom ikunu 
marbuta obbligi ta’ kopertura.
_________
1 ĠU L 35, 6.2.2010, p. 23.
2 ĠU L 308, 24.11.2009, p. 24.

Or. fr

Emenda 115
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analoġiku jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. Meta tiġi 
kkunsidrata l-kapaċità tal-medda tat-
800 MHz sabiex tittrażmetti fuq żoni kbar, 
mad-drittijiet għandhom ikunu marbuta 
obbligi ta’ kopertura miksuba permezz tal-
prinċipji tan-newtralità teknika u tas-
servizzi. Għandha tiġi vvalutata l-
fattibilità tad-disponibilità ta' spettru
addizzjonali tal-broadband bla fili bil-
għan li tintlaqa' t-talba għal 
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trażmissjonijiet mobbli. Allokazzjonijiet 
ulterjuri ta' spettru ta' servizzi mobbli 
għandhom jiġu valutati b'rabta mal-
inventarju ewlieni fl-Artikolu 8 u 
għandhom jiddependu fuq ir-rekwiżiti ta' 
kapaċità futuri għal servizzi tal-
broadband bla fili u fuq l-użu tal-ispettru 
għal għanijiet oħra.

Or. en

Emenda 116
Lara Comi, Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Il-medda tat-800 MHz tista’ tintuża
pereżempju biex żoni kbar mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analoġiku jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni, hekk kif dan ikun 
fattibbli. F’perjodu itwal ta’ żmien, l-użu 
tal-firxa sħiħa tal-ispettru tar-radju jista’ 
jiġi rieżaminat skont it-talbiet effettivi tas-
suq u skont l-objettivi soċjali u kulturali.
Barra minn hekk, il-konsumaturi u l-
industrija tax-xandir issa qegħdin iwettqu 
sforzi u investimenti sostanzjali biex il-
medda tat-800 MHz issir disponibbli.
Konsegwentement, m'għandha titqies l-
ebda bidla ta' użu addizzjonali għall-bqija 
tal-ispettru tax-xandir.

Or. en
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Emenda 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2010/267/UE allokat il-
medda tat-800 MHz għal sistemi terrestri 
li għandhom il-ħila li jipprovdu servizzi 
ta' komunikazzjoni elettronika, li 
jippermettu lill-Istati Membri jiddeċiedu 
fuq bażi individwali jekk u meta jallokaw 
jew jagħmlu disponibbli l-medda tat-
800 MHz għal dawn is-sistemi.  
Madankollu, bil-għan li jinkisbu l-
objettivi għall-kopertura tal-broadband 
stipulati mill-Istrateġija Ewropa 2020, 
tista' tkun meħtieġa l-introduzzjoni ta' 
skadenza biex il-medda tat-800 MHz issir 
disponibbli għal sistemi kapaċi li 
jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni 
elettronika.

Or. en

Emenda 118
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Iż-żieda fl-opportunitajiet ta’ 
broadband mobbli tista' tipprovdi lis-
settur kulturali bi pjattaformi ta’ 
distribuzzjoni ġodda, biex b’hekk titwitta 
t-triq għall-iżvilupp tas-settur fil-futur. Hu 
importanti li s-servizzi ta' xandir terrestri 
u atturi oħra jkunu kapaċi jiżviluppaw is-
servizzi tagħhom meta issir disponibbli 
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parti addizzjonali tal-ispettru għas-servizzi 
bla fili. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
kumpens xieraq lill-utenti eżistenti għal 
spejjeż ta' migrazzjoni, li jirriżultaw mill-
ftuħ ta' spettru addizzjonali.

Or. en

Emenda 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Iż-żieda fl-opportunitajiet ta’ 
broadband mobbli tista' tipprovdi lis-
settur kulturali bi pjattaformi ta’ 
distribuzzjoni ġodda, biex b’hekk titwitta 
t-triq għall-iżvilupp tas-settur fil-futur. Hu 
importanti li s-servizzi ta' xandir terrestri 
u atturi oħra jkunu kapaċi jiżviluppaw is-
servizzi tagħhom meta issir disponibbli 
parti addizzjonali tal-ispettru għas-servizzi 
bla fili. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
kumpens xieraq lill-utenti eżistenti għal 
spejjeż ta' migrazzjoni, li jirriżultaw mill-
ftuħ ta' spettru addizzjonali.

Or. en

Emenda 120
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) ) Iż-żieda fl-opportunitajiet ta’ 
broadband mobbli tista' tipprovdi lis-
settur kulturali bi pjattaformi ta’ 
distribuzzjoni ġodda, biex b’hekk titwitta 
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t-triq għall-iżvilupp b'suċċess tas-settur 
fil-futur. Hu importanti li s-servizzi ta' 
xandir terrestri u atturi oħra jkunu kapaċi 
jiżviluppaw is-servizzi tagħhom meta issir 
disponibbli parti tal-ispettru għas-servizzi 
bla fili. L-ispejjeż ta' migrazzjoni, li 
jirriżultaw mill-ftuħ tal-ispettru jistgħu 
jiġu koperti permezz tal-ħlasijiet ta' 
liċenzji.

Or. en

Emenda 121
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sistemi ta’ aċċess bla fili, inklużi n-
netwerks ta’ aċċess lokali tar-radju qed 
jisbqu l-allokazzjonijiet attwali tagħhom 
fuq bażi bla liċenzja ta’ 2.4 GHz u 5 GHz. 
Il-fattibilità tal-estensjoni tal-
allokazzjonijiet ta' spettru mingħajr  
liċenzja, inklużi n-netwerks ta' aċċess 
lokali tar-radju, stabbilita permezz tad-
Deċiżjoni 2005/513/KE, għandha tiġi 
vvalutata f'rabta mal-inventarju tal-użi 
attwali u mal-ħtiġijiet emerġenti għall-
ispettru u li jiddependu fuq l-użu tal-
ispettru għal użi oħrajn.

Or. en

Emenda 122
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sistemi ta’ aċċess bla fili, li joperaw 
skont awtorizzazzjonijiet ġenerali, inklużi 
n-netwerks ta’ aċċess lokali tar-radju qed 
jisbqu l-allokazzjonijiet attwali fuq bażi ta' 
eżenzjoni mill-liċenzja ta’ 2.4 GHz u 
5 GHz. Sabiex nakkomodaw il-
ġenerazzjoni li jmiss ta’ teknoloġiji bla 
fili, pereżempju, jeħtieġ li jkun hemm 
kanali usa’, li jippermettu veloċitajiet 
ogħla minn 1 Gbps li jeħtieġu aċċess għal 
meded addizzjonali ta' spettru, li 
għandhom jiġu identifikati permezz tal-
inventarju tal-użi eżistenti u l-ħtiġijiet 
emerġenti tal-ispettru.

Or. en

Emenda 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Filwaqt li x-xandir ser jibqa' 
pjattaforma importanti ta' distribuzzjoni 
ta' kontenut, peress li din hi l-aktar 
pjattaforma ekonomika għad-
distribuzzjoni tal-massa, broadband, 
iffissata bħala mobbli, u servizzi oħrajn 
ġodda, li jipprovdu opportunitajiet ġodda 
biex is-settur kulturali jiddiversifika l-
firxa ta' pjattaformi ta' distribuzzjoni 
tiegħu, sabiex joffri servizzi fuq talba u 
biex isir użu mill-potenzjal ekonomiku 
għal-tkabbir qawwi fit-trażmissjoni tad-
data.

Or. en
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Emenda 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Għandu jiġi rikonoxxut li l-iffissar 
ta' kull skadenza obbligatorja għad-
disponibilità tal-medda tat-800 MHz għal 
sistemi terrestri li għandhom il-kapaċità li 
jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni 
elettroniċi li jista' jkollhom 
implikazzjonijiet diretti fuq l-
organizzazzjoni tal-użu tal-medda għal 
objettivi ta' interess ġenerali jew għal 
skopijiet ta' sigurtà pubblika jew ta' difiża 
f'xi Stati Membri. Barra minn hekk, l-użu 
ottimali tal-medda tat-800 MHz jista' jiġi 
mxekkel f'xi każijiet fejn pajjiżi terzi 
jiddeċiedu dwar użi differenti li jikkawżaw 
interferenzi dannużi f'xi Stati Membri li 
ma tħallihomx jagħmlu użu effiċjenti tal-
medda tat-800 MHz għal sistemi bil-
kapaċità li jipprovdu servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika fit-territorju 
kollu tagħhom jew f'parti minnu. F'dawn 
il-każijiet l-iskadenza li għandha tiġi 
stabbilita fid-Deċiżjoni preżenti għall-
implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2010/267/UE, tista' tiġi 
posposta f'xi Stati Memrbi.

Or. en

Emenda 125
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Peress li approċċ komuni u l-
ekonomiji ta’ skala huma kruċjali sabiex 

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

jiġu żiluppati komunikazzjonijiet 
broadband mal-Unjoni kollha u sabiex 
ikunu pprevenuti d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni u l-frammentazzjoni tas-suq 
fost l-Istati Membri, ċerti kundizzjonijiet 
ta’ awtorizzazzjoni u proċedurali 
għandhom jiġu ddefiniti f’azzjoni 
miftiehma, fost l-Istati Membri u mal-
Kummissjoni. Il-kundizzjonijiet 
għandhom primarjament jiżguraw aċċess 
ta' membri ġodda għal meded aktar baxxi 
permezz ta' rkanti jew ta' proċeduri ta' 
kompetizzjoni oħrajn; il-kundizzjonijiet
jistgħu wkoll jinkludu obbligi ta’ 
kopertura, daqs tal-blokk tal-ispettru, l-
għażla taż-żmien meta jingħataw id-
drittijiet, l-aċċess għall-operaturi tan-
netwerk ċellulari virtwali (MVNO) u 
kemm idumu d-drittijiet għall-użu. Filwaqt 
li jirriflettu l-importanza tan-negozju fl-
ispettru għal użu effiċjenti dejjem ikbar tal-
ispettru, filwaqt li jiffaċilitaw l-emerġenza 
ta' servizzi pan-Ewropej ġodda u filwaqt li 
jiżviluppaw is-suq intern għat-tagħmir u 
għas-servizzi bla fili, dawn il-
kundizzjonijiet għandhom japplikaw għall-
meded tal-ispettru li jiġu allokati lill-
komunikazzjonijiet bla fili, u li għalihom 
id-drittijiet għall-użu jistgħu jiġu ttrasferiti 
jew jinkrew.

Or. en

Emenda 126
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Peress li approċċ komuni u l-
ekonomiji ta’ skala huma kruċjali sabiex 
jiġu żiluppati komunikazzjonijiet 
broadband mal-Unjoni kollha u sabiex 
ikunu pprevenuti d-distorsjoni tal-

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

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

Or. en

Emenda 127
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Peress li approċċ komuni u l-
ekonomiji ta’ skala huma kruċjali sabiex 
jiġu żiluppati komunikazzjonijiet 
broadband mal-Unjoni kollha u sabiex 
ikunu pprevenuti d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni u l-frammentazzjoni tas-suq 
fost l-Istati Membri, ċerti kundizzjonijiet 
ta’ awtorizzazzjoni u proċedurali jistgħu 
jiġu ddefiniti f’azzjoni miftiehma, fost l-
Istati Membri u mal-Kummissjoni. Il-
kundizzjonijiet jistgħu jinkludu obbligi ta’ 
kopertura, daqs tal-blokk tal-ispettru, l-

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

għażla taż-żmien meta jingħataw id-
drittijiet, l-aċċess għall-operaturi tan-
netwerk ċellulari virtwali (MVNO) u 
kemm idumu d-drittijiet għall-użu. Filwaqt 
li jirriflettu l-importanza tan-negozju fl-
ispettru għal użu effiċjenti dejjem ikbar tal-
ispettru, filwaqt li jiffaċilitaw l-emerġenza 
ta' operaturi pan-Ewropej ġodda u filwaqt 
li jiżviluppaw is-suq intern għat-tagħmir u 
għas-servizzi bla fili, dawn il-
kundizzjonijiet għandhom japplikaw għall-
meded tal-ispettru li jiġu allokati lill-
komunikazzjonijiet bla fili, u li għalihom 
id-drittijiet għall-użu jistgħu jiġu ttrasferiti 
jew jinkrew.

Or. en

Emenda 128
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

jiżviluppaw is-suq intern għat-tagħmir u 
għas-servizzi bla fili, dawn il-
kundizzjonijiet għandhom japplikaw għall-
meded tal-ispettru li jiġu allokati lill-
komunikazzjonijiet bla fili, u li għalihom 
id-drittijiet għall-użu jistgħu jiġu ttrasferiti 
jew jinkrew.

Or. en

Emenda 129
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Spettru addizzjonali jista’ jkun 
meħtieġ minn setturi oħrajn bħat-trasport 
(għal sistemi ta’ sikurezza, informazzjoni u 
ġestjoni),l-R&D, il-protezzjoni tal-
pubbliku u l-għajnuna f’diżastri, is-saħħa 
elettronika (e-health) u l-inklużjoni 
elettronika (e-inclusion). L-ottimizzazzjoni 
tas-sinerġji bejn il-politika dwar l-ispettru u 
l-attivitajiet ta’ R&D kif ukoll it-twettiq ta’ 
studji dwar il-kompatibbiltà tar-radju bejn 
l-utenti differenti tal-ispettru għandhom 
jgħinu lill-innovazzjoni. Iċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni 
għandu jgħin fl-iżvilupp tal-aspetti tekniċi 
tar-regolamentazzjoni tal-ispettru, 
prinċipalment billi jipprovdi faċilitajiet 
għall-ittestjar sabiex ikunu vverifikati l-
mudelli tal-interferenzi rilevanti għal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
ir-riżultati tar-riċerka taħt is-Seba’ 
Programm Qafas jeżiġu l-eżami tal-ħtiġijiet 
relatati mal-ispettru tal-proġetti li jista’ 
jkollhom potenzjal ekonomiku jew ta’ 
investiment kbir, b’mod partikolari għall-
SMEs, eż. ir-radju konjittiv jew is-saħħa 
elettronika. Għandha tkun żgurata anki 
protezzjoni adegwata minn interferenza 
dannuża sabiex ikunu sostnuti attivitajiet 

(15) Spettru addizzjonali jista’ jkun 
meħtieġ minn setturi oħrajn bħat-trasport 
(għal sistemi ta’ sikurezza, informazzjoni u 
ġestjoni), ir-R&Ż, is-saħħa elettronika (e-
health) u l-inklużjoni elettronika (e-
inclusion) u l-protezzjoni tal-pubbliku u l-
għajnuna f’diżastri, u din tal-aħħar 
b'kunsiderazzjoni tal-użu akbar tat-
trażmissjonijiet ta' vidjo u data biex 
jingħata servizz rapidu u aktar effiċjenti.
L-ottimizzazzjoni tas-sinerġji bejn il-
politika dwar l-ispettru u l-attivitajiet ta’ 
R&Ż kif ukoll it-twettiq ta’ studji dwar il-
kompatibbiltà tar-radju bejn l-utenti 
differenti tal-ispettru għandhom jgħinu lill-
innovazzjoni. Iċ-Ċentru Konġunt tar-
Riċerka tal-Kummissjoni għandu jgħin fl-
iżvilupp tal-aspetti tekniċi tar-
regolamentazzjoni tal-ispettru, 
prinċipalment billi jipprovdi faċilitajiet 
għall-ittestjar sabiex ikunu vverifikati l-
mudelli tal-interferenzi rilevanti għal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
ir-riżultati tar-riċerka taħt is-Seba’ 
Programm Qafas jeżiġu l-eżami tal-ħtiġijiet 
relatati mal-ispettru tal-proġetti li jista’ 
jkollhom potenzjal ekonomiku jew ta’ 
investiment kbir, b’mod partikolari għall-
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ta’ R&D u xjentifiċi. SMEs, eż. ir-radju konjittiv jew is-saħħa 
elettronika. Għandha tkun żgurata anki 
protezzjoni adegwata minn interferenza 
dannuża sabiex ikunu sostnuti attivitajiet 
ta’ R&Ż u xjentifiċi.

Or. en

Emenda 130
Ioan Enciu

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Spettru addizzjonali jista’ jkun 
meħtieġ minn setturi oħrajn bħat-trasport 
(għal sistemi ta’ sikurezza, informazzjoni u 
ġestjoni),l-R&D, il-protezzjoni tal-
pubbliku u l-għajnuna f’diżastri, is-saħħa 
elettronika (e-health) u l-inklużjoni 
elettronika (e-inclusion). L-ottimizzazzjoni 
tas-sinerġji bejn il-politika dwar l-ispettru u 
l-attivitajiet ta’ R&D kif ukoll it-twettiq ta’ 
studji dwar il-kompatibbiltà tar-radju bejn 
l-utenti differenti tal-ispettru għandhom 
jgħinu lill-innovazzjoni. Iċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni 
għandu jgħin fl-iżvilupp tal-aspetti tekniċi 
tar-regolamentazzjoni tal-ispettru, 
prinċipalment billi jipprovdi faċilitajiet 
għall-ittestjar sabiex ikunu vverifikati l-
mudelli tal-interferenzi rilevanti għal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
ir-riżultati tar-riċerka taħt is-Seba’ 
Programm Qafas jeżiġu l-eżami tal-ħtiġijiet 
relatati mal-ispettru tal-proġetti li jista’ 
jkollhom potenzjal ekonomiku jew ta’ 
investiment kbir, b’mod partikolari għall-
SMEs, eż. ir-radju konjittiv jew is-saħħa 
elettronika. Għandha tkun żgurata anki 
protezzjoni adegwata minn interferenza 
dannuża sabiex ikunu sostnuti attivitajiet 
ta’ R&D u xjentifiċi.

(15) Spettru addizzjonali jista’ jkun 
meħtieġ minn setturi oħrajn bħat-trasport 
(għal sistemi ta’ sikurezza, informazzjoni u 
ġestjoni), ir-R&Ż, il-protezzjoni tal-
pubbliku u l-għajnuna f’diżastri, is-saħħa 
elettronika (e-health) u l-inklużjoni 
elettronika (e-inclusion). L-ottimizzazzjoni 
tas-sinerġji u tar-rabtiet diretti bejn il-
politika dwar l-ispettru u l-attivitajiet ta’ 
R&Ż kif ukoll it-twettiq ta’ studji dwar il-
kompatibbiltà tar-radju bejn l-utenti 
differenti tal-ispettru għandhom jgħinu lill-
innovazzjoni. Iċ-Ċentru Konġunt tar-
Riċerka tal-Kummissjoni għandu jgħin fl-
iżvilupp tal-aspetti tekniċi tar-
regolamentazzjoni tal-ispettru, 
prinċipalment billi jipprovdi faċilitajiet 
għall-ittestjar sabiex ikunu vverifikati l-
mudelli tal-interferenzi rilevanti għal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
ir-riżultati tar-riċerka taħt is-Seba’ 
Programm Qafas jeżiġu l-eżami tal-ħtiġijiet 
relatati mal-ispettru tal-proġetti li jista’ 
jkollhom potenzjal ekonomiku jew ta’ 
investiment kbir, b’mod partikolari għall-
SMEs, eż. ir-radju konjittiv jew is-saħħa 
elettronika. Għandha tkun żgurata anki 
protezzjoni adegwata minn interferenza 
dannuża sabiex ikunu sostnuti attivitajiet 
ta’ R&Ż u xjentifiċi.
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Or. en

Emenda 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-ħarsien tas-saħħa pubblika mill-
kampijiet elettromanjetiċi huwa essenzjali 
għall-benesseri taċ-ċittadini u għal approċċ 
koerenti għall-awtorizzazzjoni tal-ispettru 
fl-Unjoni; filwaqt li huwa suġġett għar-
Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill 1999/519/KE dwar kemm il-
pubbliku ġenerali jista’ jesponi ruħu fit-tul 
għall-kampijiet elettromanjetiċi, huwa 
essenzjali li jiġi żgurat monitoraġġ kostanti 
tal-effetti jonizzanti u mhux jonizzanti tal-
użu tal-ispettru fuq is-saħħa, inklużi l-
effetti kumulattivi fuq il-ħajja reali tal-użu 
tal-ispettru f’diversi frekwenzi minn numru 
dejjem ikbar ta’ tipi ta’ tagħmir.

(17) Il-ħarsien tas-saħħa pubblika mill-
kampijiet elettromanjetiċi huwa essenzjali 
għall-benesseri taċ-ċittadini u għal approċċ 
koerenti għall-awtorizzazzjoni tal-ispettru 
fl-Unjoni; filwaqt li huwa suġġett għar-
Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill 1999/519/KE dwar kemm il-
pubbliku ġenerali jista’ jesponi ruħu fit-tul 
għall-kampijiet elettromanjetiċi, huwa 
essenzjali li jiġi żgurat monitoraġġ kostanti 
tal-effetti jonizzanti u mhux jonizzanti tal-
użu tal-ispettru fuq is-saħħa, inklużi l-
effetti kumulattivi fuq il-ħajja reali tal-użu 
tal-ispettru f’diversi frekwenzi minn numru 
dejjem ikbar ta’ tipi ta’ tagħmir. Filwaqt li 
tinkiseb sigurtà pubblika adegwata, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw miżuri 
protettivi b'teknoloġija u servizzi newtrali.

Or. en

Emenda 132
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-ħarsien tas-saħħa pubblika mill-
kampijiet elettromanjetiċi huwa essenzjali 
għall-benesseri taċ-ċittadini u għal approċċ 
koerenti għall-awtorizzazzjoni tal-ispettru 
fl-Unjoni; filwaqt li huwa suġġett għar-
Rakkomandazzjoni tal-

(17) Il-ħarsien tas-saħħa pubblika mill-
kampijiet elettromanjetiċi huwa essenzjali 
għall-benesseri taċ-ċittadini u għal approċċ 
koerenti għall-awtorizzazzjoni tal-ispettru 
fl-Unjoni; filwaqt li huwa suġġett għar-
Rakkomandazzjoni tal-
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Kunsill 1999/519/KE dwar kemm il-
pubbliku ġenerali jista’ jesponi ruħu fit-tul 
għall-kampijiet elettromanjetiċi, huwa 
essenzjali li jiġi żgurat monitoraġġ kostanti 
tal-effetti jonizzanti u mhux jonizzanti tal-
użu tal-ispettru fuq is-saħħa, inklużi l-
effetti kumulattivi fuq il-ħajja reali tal-użu 
tal-ispettru f’diversi frekwenzi minn numru 
dejjem ikbar ta’ tipi ta’ tagħmir.

Kunsill 1999/519/KE dwar kemm il-
pubbliku ġenerali jista’ jesponi ruħu fit-tul 
għall-kampijiet elettromanjetiċi, huwa 
essenzjali li jiġi żgurat monitoraġġ kostanti 
tal-effetti jonizzanti u mhux jonizzanti tal-
użu tal-ispettru fuq is-saħħa, inklużi l-
effetti kumulattivi fuq il-ħajja reali tal-użu 
tal-ispettru f’diversi frekwenzi minn numru 
dejjem ikbar ta’ tipi ta’ tagħmir. filwaqt li 
tinkiseb sigurtà pubblika adegwata, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw miżuri 
protettivi b'teknoloġija u servizzi newtrali.

Or. en

Emenda 133

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-ħarsien tas-saħħa pubblika mill-
kampijiet elettromanjetiċi huwa essenzjali 
għall-benesseri taċ-ċittadini u għal approċċ 
koerenti għall-awtorizzazzjoni tal-ispettru 
fl-Unjoni; filwaqt li huwa suġġett għar-
Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill 1999/519/KE dwar kemm il-
pubbliku ġenerali jista’ jesponi ruħu fit-tul 
għall-kampijiet elettromanjetiċi, huwa 
essenzjali li jiġi żgurat monitoraġġ kostanti 
tal-effetti jonizzanti u mhux jonizzanti tal-
użu tal-ispettru fuq is-saħħa, inklużi l-
effetti kumulattivi fuq il-ħajja reali tal-użu 
tal-ispettru f’diversi frekwenzi minn numru 
dejjem ikbar ta’ tipi ta’ tagħmir.

(17) Il-ħarsien tas-saħħa pubblika mill-
kampijiet elettromanjetiċi huwa essenzjali 
għall-benesseri taċ-ċittadini u għal approċċ 
koerenti għall-awtorizzazzjoni tal-ispettru 
fl-Unjoni; filwaqt li huwa suġġett għar-
Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill 1999/519/KE dwar kemm il-
pubbliku ġenerali jista’ jesponi ruħu fit-tul 
għall-kampijiet elettromanjetiċi, huwa 
essenzjali li jinkiseb għarfien aħjar tar-
reazzjonijiet ta' organiżmi ħajjin għall-
kampijiet elettromanjetiċi u biex jiġi 
żgurat monitoraġġ kostanti tal-effetti 
jonizzanti u mhux jonizzanti tal-użu tal-
ispettru fuq is-saħħa, inklużi l-effetti 
kumulattivi fuq il-ħajja reali tal-użu tal-
ispettru f’diversi frekwenzi minn numru 
dejjem ikbar ta’ tipi ta’ tagħmir.

Or. en
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Emenda 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 18 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-għanijiet essenzjali ta’ interess 
pubbliku bħas-sikurezza tal-ħajja jitolbu 
soluzzjonijiet tekniċi koordinati għall-
ħidma kkombinata tas-servizzi ta’ 
sikurezza u ta’ emerġenza bejn l-Istati 
Membri. Għandu jkun disponibbli, fuq bażi 
koerenti, spettru suffiċjenti għall-iżvilupp u 
għaċ-ċirkolazzjoni libera tas-servizzi u tal-
apparati tas-sikurezza u għal soluzzjonijiet 
pan-Ewropej jew interoperabbli innovattivi 
ta’ sikurezza u ta’ emerġenza. Studji diġà 
wrew il-ħtieġa għal spettru armonizzat 
addizzjonali taħt il-1 GHz sabiex jingħataw 
servizzi broadband mobbli għall-
protezzjoni tal-pubbliku u għall-għajnuna 
f’diżastri, mal-Unjoni kollha bejn il-5 u l-
10 snin li ġejjin.

(18) L-għanijiet essenzjali ta’ interess 
pubbliku bħas-sikurezza tal-ħajja jitolbu 
soluzzjonijiet tekniċi koordinati għall-
ħidma kkombinata tas-servizzi ta’ 
sikurezza u ta’ emerġenza bejn l-Istati 
Membri. Għandu jkun disponibbli, fuq bażi 
koerenti, spettru suffiċjenti għall-iżvilupp u 
għaċ-ċirkolazzjoni libera tas-servizzi u tal-
apparati tas-sikurezza u għal soluzzjonijiet 
pan-Ewropej jew interoperabbli innovattivi 
ta’ sikurezza u ta’ emerġenza. Studji diġà 
wrew il-ħtieġa għal spettru armonizzat 
addizzjonali taħt il-1 GHz sabiex jingħataw 
servizzi broadband mobbli għall-
protezzjoni tal-pubbliku u għall-għajnuna 
f’diżastri, mal-Unjoni kollha bejn il-5 u l-
10 snin li ġejjin. Is-satellita wkoll jista' 
jkollha rwol ewlieni fil-forniment tal-
kapaċità ta' reazzjoni għal diżastri interna 
u esterna ta' klassi dinjija, għan ta' 
politika li kien previst fil-Komunikazzjoni 
reċenti tad-DĠ ECHO, li għandu jwassal 
għal użu tal-ispettru tas-satellita li 
jikkontribwixxi għall-kapaċitajiet Ewropej 
kemm ġewwa kif ukoll lil hinn mill-
fruntieri Ewropej.

Or. en

Emenda 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 18 



AM\858840MT.doc 67/100 PE460.615v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-għanijiet essenzjali ta’ interess 
pubbliku bħas-sikurezza tal-ħajja jitolbu 
soluzzjonijiet tekniċi koordinati għall-
ħidma kkombinata tas-servizzi ta’ 
sikurezza u ta’ emerġenza bejn l-Istati 
Membri. Għandu jkun disponibbli, fuq bażi 
koerenti, spettru suffiċjenti għall-iżvilupp u 
għaċ-ċirkolazzjoni libera tas-servizzi u tal-
apparati tas-sikurezza u għal soluzzjonijiet 
pan-Ewropej jew interoperabbli innovattivi 
ta’ sikurezza u ta’ emerġenza. Studji diġà 
wrew il-ħtieġa għal spettru armonizzat 
addizzjonali taħt il-1 GHz sabiex jingħataw 
servizzi broadband mobbli għall-
protezzjoni tal-pubbliku u għall-għajnuna 
f’diżastri, mal-Unjoni kollha bejn il-5 u l-
10 snin li ġejjin.

(18) L-għanijiet essenzjali ta’ interess 
pubbliku bħas-sikurezza tal-ħajja jitolbu 
soluzzjonijiet tekniċi koordinati għall-
ħidma kkombinata tas-servizzi ta’ 
sikurezza u ta’ emerġenza bejn l-Istati 
Membri. Għandu jkun disponibbli, fi blokk 
tal-ispettru tar-radju koordinat pan-
Ewropew, spettru suffiċjenti għall-iżvilupp 
u għaċ-ċirkolazzjoni libera tas-servizzi u 
tal-apparati tas-sikurezza u għal 
soluzzjonijiet pan-Ewropej jew 
interoperabbli innovattivi ta’ sikurezza u 
ta’ emerġenza. Studji diġà wrew il-ħtieġa 
għal spettru armonizzat addizzjonali taħt il-
1 GHz sabiex jingħataw servizzi broadband 
mobbli għall-protezzjoni tal-pubbliku u 
għall-għajnuna f’diżastri, mal-Unjoni 
kollha bejn il-5 u l-10 snin li ġejjin. Kull 
allokazzjoni armonizzata addizzjonali tal-
ispettru għall-Protezzjoni Pubblika u l-
Għajnuna ta' Emerġenza f'Każ ta' 
Diżastru (PPDR) li hi anqas minn 1 GHz 
għandha tinkludi wkoll rieżami tad-
disponibilità jew tal-qsim potenzjali ta' 
spettru ieħor miżmum mill-PPDR.

Or. en

Emenda 136
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Ir-regolamentazzjoni tal-ispettru 
għandha dimensjonijiet transkonfinali jew 
internazzjonali kbar, minħabba 
karatteristiċi ta’ propagazzjoni, in-natura 
internazzjonali tas-swieq li jiddependu 
minn servizzi bbażati fuq ir-radju, u l-
ħtieġa li tkun evitata interferenza dannuża 

(19) Ir-regolamentazzjoni tal-ispettru 
għandha dimensjonijiet transkonfinali jew 
internazzjonali kbar, minħabba 
karatteristiċi ta’ propagazzjoni, in-natura 
internazzjonali tas-swieq li jiddependu 
minn servizzi bbażati fuq ir-radju, u l-
ħtieġa li tkun evitata interferenza dannuża 
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bejn il-pajjiżi. Barra minn hekk, ir-
referenzi għal ftehimiet internazzjonali fid-
Direttivi 2002/21/KE u 2002/20/KE kif 
emendati ifissru li l-Istati Membri 
m’għandhomx jidħlu għal obbligi 
internazzjonali li jipprevjenu jew 
jirrestrinġu t-twettiq tal-obbligi tagħhom 
tal-Unjoni . L-Istati Membri għandhom, 
skont il-ġurisprudenza, jidħlu għall-isforzi 
kollha meħtieġa biex jippermettu 
rappreżentanza xierqa tal-Unjoni fi 
kwistjonijiet taħt il-kompetenza tagħha 
f'entitajiet internazzjonali inkarigati bil-
koordinazzjoni tal-ispettru. Barra minn 
hekk, fejn tkun involuta politika jew 
kompetenza tal-Unjoni, l-Unjoni għandha 
tixpruna politikament il-preparazzjoni tan-
negozjati u jkollha rwol f’negozjati 
multilaterali, inkluż fl-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 
(ITU) li jikkorrispondi għal-livell ta’ 
responsabbiltà tagħha għal kwistjonijiet 
relatati mal-ispettru skont il-liġi tal-Unjoni.

bejn il-pajjiżi. Barra minn hekk, ir-
referenzi għal ftehimiet internazzjonali fid-
Direttivi 2002/21/KE u 2002/20/KE kif 
emendati ifissru li l-Istati Membri 
m’għandhomx jidħlu għal obbligi 
internazzjonali li jipprevjenu jew 
jirrestrinġu t-twettiq tal-obbligi tagħhom 
tal-Unjoni . L-Istati Membri għandhom, 
skont il-ġurisprudenza, jidħlu għall-isforzi 
kollha meħtieġa biex jippermettu 
rappreżentanza xierqa tal-Unjoni fi 
kwistjonijiet taħt il-kompetenza tagħha 
f'entitajiet internazzjonali inkarigati bil-
koordinazzjoni tal-ispettru. Barra minn 
hekk, fejn tkun involuta politika jew 
kompetenza tal-Unjoni, l-Unjoni għandha 
tixpruna politikament il-preparazzjoni tan-
negozjati u għandha tiżgura li l-Unjoni 
titkellem b'leħen wieħed f’negozjati 
multilaterali, għall-ħolqien ta' sinerġiji u 
ekonomiji ta' skala globali fl-użu tal-
ispettru inkluż fl-Unjoni Internazzjonali 
tat-Telekomunikazzjoni (ITU) li 
jikkorrispondi għal-livell ta’ responsabbiltà 
tagħha għal kwistjonijiet relatati mal-
ispettru skont il-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 137
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex ikun hemm evoluzzjoni mill-
prattika attwali u bini fuq il-prinċipji 
ddefiniti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
3 ta’ Frar 1992 dwar il-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti fil-Konferenza 
Amministrattiva Dinjija tar-Radju tal-1992, 
u fejn il-Konferenzi Dinjija dwar il-
Komunikazzjoni bir-Radju (WRC) u 
negozjati multiltaterali oħrajn imissu 

(20) Sabiex ikun hemm evoluzzjoni mill-
prattika attwali u bini fuq il-prinċipji 
ddefiniti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
3 ta’ Frar 1992 dwar il-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti fil-Konferenza 
Amministrattiva Dinjija tar-Radju tal-1992, 
u fejn il-Konferenzi Dinjija dwar il-
Komunikazzjoni bir-Radju (WRC) u 
negozjati multiltaterali oħrajn imissu 



AM\858840MT.doc 69/100 PE460.615v01-00

MT

prinċipji u kwistjonijiet ta’ politika 
b’dimensjoni sinifikanti tal-Unjoni, l-
Unjoni għandha tkun tista’ tistabbilixxi 
proċeduri ġodda sabiex tiddefendi l-
interessi tagħha f’negozjati multilaterali, 
minbarra l-għan fit-tul li ssir membru tal-
Unjoni Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjoni flimkien mal-Istati 
Membri; għal dan il-għan, il-Kummissjoni, 
filwaqt li tqis l-opinjoni tal-Grupp għal 
Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (RSPG), 
tista’ anki tipproponi għanijiet ta’ politika 
komuni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, kif inhu stabbilit fid-
Direttiva 2002/21/KE .

prinċipji u kwistjonijiet ta’ politika 
b’dimensjoni sinifikanti tal-Unjoni, l-
Unjoni għandha tkun tista’ tistabbilixxi 
proċeduri ġodda sabiex tiddefendi l-
interessi tagħha f’negozjati multilaterali;
għal dan il-għan, il-Kummissjoni, filwaqt li 
tqis l-opinjoni tal-Grupp għal Politika dwar 
l-Ispettru tar-Radju (RSPG), tista’ anki 
tipproponi għanijiet ta’ politika komuni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, kif 
inhu stabbilit fid-Direttiva 2002/21/KE .

Or. fr

Emenda 138
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex ikun hemm evoluzzjoni mill-
prattika attwali u bini fuq il-prinċipji 
ddefiniti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
3 ta’ Frar 1992 dwar il-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti fil-Konferenza 
Amministrattiva Dinjija tar-Radju tal-1992, 
u fejn il-Konferenzi Dinjija dwar il-
Komunikazzjoni bir-Radju (WRC) u 
negozjati multiltaterali oħrajn imissu 
prinċipji u kwistjonijiet ta’ politika 
b’dimensjoni sinifikanti tal-Unjoni, l-
Unjoni għandha tkun tista’ tistabbilixxi 
proċeduri ġodda sabiex tiddefendi l-
interessi tagħha f’negozjati multilaterali,
minbarra l-għan fit-tul li ssir membru tal-
Unjoni Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjoni flimkien mal-Istati 
Membri; għal dan il-għan, il-Kummissjoni, 
filwaqt li tqis l-opinjoni tal-Grupp għal 
Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (RSPG), 

(20) Sabiex ikun hemm evoluzzjoni mill-
prattika attwali u bini fuq il-prinċipji 
ddefiniti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
3 ta’ Frar 1992 dwar il-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti fil-Konferenza 
Amministrattiva Dinjija tar-Radju tal-1992, 
u fejn il-Konferenzi Dinjija dwar il-
Komunikazzjoni bir-Radju (WRC) u 
negozjati multiltaterali oħrajn imissu 
prinċipji u kwistjonijiet ta’ politika 
b’dimensjoni sinifikanti tal-Unjoni, l-
Unjoni għandha tkun tista’ tistabbilixxi 
proċeduri ġodda sabiex tiddefendi l-
interessi tagħha f’negozjati multilaterali; 
għal dan il-għan, il-Kummissjoni, filwaqt li 
tqis l-opinjoni tal-Grupp għal Politika dwar 
l-Ispettru tar-Radju (RSPG), tista’ anki 
tipproponi għanijiet ta’ politika komuni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, kif 
inhu stabbilit fid-Direttiva 2002/21/KE .
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tista’ anki tipproponi għanijiet ta’ politika 
komuni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, kif inhu stabbilit fid-
Direttiva 2002/21/KE .

Or. en

Emenda 139
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex ikun hemm evoluzzjoni mill-
prattika attwali u bini fuq il-prinċipji 
ddefiniti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
3 ta’ Frar 1992 dwar il-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti fil-Konferenza 
Amministrattiva Dinjija tar-Radju tal-1992, 
u fejn il-Konferenzi Dinjija dwar il-
Komunikazzjoni bir-Radju (WRC) u 
negozjati multiltaterali oħrajn imissu 
prinċipji u kwistjonijiet ta’ politika 
b’dimensjoni sinifikanti tal-Unjoni, l-
Unjoni għandha tkun tista’ tistabbilixxi 
proċeduri ġodda sabiex tiddefendi l-
interessi tagħha f’negozjati multilaterali, 
minbarra l-għan fit-tul li ssir membru tal-
Unjoni Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjoni flimkien mal-Istati 
Membri; għal dan il-għan, il-Kummissjoni, 
filwaqt li tqis l-opinjoni tal-Grupp għal 
Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (RSPG), 
tista’ anki tipproponi għanijiet ta’ politika 
komuni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, kif inhu stabbilit fid-
Direttiva 2002/21/KE .

(20) Sabiex ikun hemm evoluzzjoni mill-
prattika attwali u bini fuq il-prinċipji 
ddefiniti fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
3 ta’ Frar 1992 dwar il-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti fil-Konferenza 
Amministrattiva Dinjija tar-Radju tal-1992, 
u fejn il-Konferenzi Dinjija dwar il-
Komunikazzjoni bir-Radju (WRC) u 
negozjati multiltaterali oħrajn imissu 
prinċipji u kwistjonijiet ta’ politika 
b’dimensjoni sinifikanti tal-Unjoni, l-
Unjoni għandha tkun tista’ tistabbilixxi 
proċeduri ġodda sabiex tiddefendi l-
interessi tagħha f’negozjati multilaterali, 
minbarra l-għan li ssir membru tal-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 
flimkien mal-Istati Membri; għal dan il-
għan, il-Kummissjoni, filwaqt li tqis l-
opinjoni tal-Grupp għal Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju (RSPG), tista’ anki 
tipproponi għanijiet ta’ politika komuni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, kif 
inhu stabbilit fid-Direttiva 2002/21/KE .

Or. ro
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Emenda 140
Edit Herczog

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 21 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-WRC tal-2012 tinkludi kwistjonijiet 
speċifiċi ta’ rilevanza għall-Unjoni bħad-
dividend diġitali, is-servizzi xjentifiċi u 
metereoloġiċi, l-iżvilupp sostenibbli u t-
tibdil fil-klima, il-komunikazzjonijiet 
satellitari u l-użu tal-ispettru għal 
GALILEO (stabbiliti bir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 876/2002 li 
jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Galileo u 
r-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1321/20029 dwar l-istabbiliment ta’ 
strutturi għat-tmexxija tal-programmi 
Ewropej ta’ radjunavigazzjoni bis-
satellita), kif ukoll il-programm Ewropew 
ta’ Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-
Sigurtà (GMES) għal użu aħjar tad-dejta 
tal-osservazzjoni tad-Dinja.

(21) Sabiex tiġi evitata pressjoni dejjem 
akbar fuq il-medda ta' frekwenza 
riżervata għan-navigazzjoni satellitari u 
għall-komunikazzjoni satellitari, il-medda 
ta' frekwenza tagħha għandha tkun 
żgurata fl-ippjanar tal-użu tal-ispettru l-
ġdid; il-WRC tal-2012 tinkludi 
kwistjonijiet speċifiċi ta’ rilevanza għall-
Unjoni bħad-dividend diġitali, is-servizzi 
xjentifiċi u metereoloġiċi, l-iżvilupp 
sostenibbli u t-tibdil fil-klima, il-
komunikazzjonijiet satellitari u l-użu tal-
ispettru għal GALILEO (stabbiliti bir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 876/2002 li jistabbilixxi l-Impriża 
Konġunta Galileo u r-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1321/20029 dwar l-
istabbiliment ta’ strutturi għat-tmexxija tal-
programmi Ewropej ta’ radjunavigazzjoni 
bis-satellita), kif ukoll il-programm 
Ewropew ta’ Monitoraġġ Globali tal-
Ambjent u s-Sigurtà (GMES) għal użu 
aħjar tad-dejta tal-osservazzjoni tad-Dinja.

Or. en

Emenda 141
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 25 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Deċiżjoni għandhom jiġu implimentati bi 
qbil mal-garanziji stipulati mill-proċeduri 
skont id-Direttiva 2009/140/KE tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar 
qafas regolatorju komuni għan-networks 
ta’ komunikazzjonijiet u servizzi 
elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess 
għal, u l-interkonnessjoni ta’, networks 
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u 
faċilitajiet assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi1;
_________
1 ĠU L 337, 18.12. 2009, p. 37.

Or. fr

Emenda 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 25 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Xejn f'din id-Deċiżjoni m'għandu 
jkollu l-għan li jxekkel il-protezzjoni 
mogħtija lill-operaturi ekonomiċi skont 
id-Direttiva 2009/140/KE li temenda d-
Direttivi 2002/21/KE dwar qafas 
regolatorju komuni għan-networks ta’ 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 
2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta’, networks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet 
assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi;

Or. en
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Emenda 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 25 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Xejn f'din id-Deċiżjoni m'għandu 
jkollu l-għan li jxekkel il-protezzjoni 
mogħtija lill-operaturi ekonomiċi skont 
id-Direttiva 2009/140/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Novembru 2009 li temenda d-
Direttivi 2002/21/KE dwar qafas 
regolatorju komuni għan-networks ta’ 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 
2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta’, networks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet 
assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi;

Or. en

Emenda 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 25 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Xejn f'din id-Deċiżjoni m'għandu 
jkollu l-għan li jxekkel il-protezzjoni 
mogħtija lill-operaturi ekonomiċi skont 
id-Direttiva 2009/140/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Novembru 2009 li temenda d-
Direttivi 2002/21/KE dwar qafas 
regolatorju komuni għan-networks ta’ 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 
2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-
interkonnessjoni ta’, networks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet 
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assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi;

Or. en

Emenda 145
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 - Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għan Għan u ambitu

Or. de

Emenda 146
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 - Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għan Għan u ambitu

Or. de

Emenda 147
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 - Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għan Għan u ambitu

Or. de
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Emenda 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 - Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għan Ambitu

Or. en

Emenda 149
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 - Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għan Għan u ambitu

Or. fr

Emenda 150
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi programm 
tal-politika tal-ispettru tar-radju għall-
ippjanar strateġiku u għall-armonizzazzjoni 
tal-użu tal-ispettru sabiex ikun żgurat il-
funzjonament tas-suq intern.

Din id-Deċiżjoni, f’konformità mad-
Direttivi 2002/19/KE, 2002/20/KE, 
2002/21/KE u 2002/22/KE u mad-
Deċiżjoni Nru 67/2002/KE, tistabbilixxi 
programm tal-politika tal-ispettru għall-
ippjanar strateġiku u għall-armonizzazzjoni 
tal-użu tal-ispettru sabiex ikun żgurat il-
funzjonament tas-suq intern.

Or. de
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Emenda 151
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi programm 
tal-politika tal-ispettru tar-radju għall-
ippjanar strateġiku u għall-armonizzazzjoni
tal-użu tal-ispettru sabiex ikun żgurat il-
funzjonament tas-suq intern.

Din id-Deċiżjoni, f’konformità mad-
Direttivi 2002/19/KE, 2002/20/KE, 
2002/21/KE u 2002/22/KE u mad-
Deċiżjoni Nru 67/2002/KE, tistabbilixxi 
programm tal-politika tal-ispettru tar-radju
għall-ippjanar strateġiku u għall-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru sabiex 
ikun żgurat il-funzjonament tas-suq intern.

Or. de

Emenda 152
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi programm 
tal-politika tal-ispettru tar-radju għall-
ippjanar strateġiku u għall-armonizzazzjoni 
tal-użu tal-ispettru sabiex ikun żgurat il-
funzjonament tas-suq intern.

Din id-Deċiżjoni, f’konformità mad-
Direttivi 2002/21/KE, 2002/20/KE u 
2002/19/KE, id-Direttiva 2002/22/KE u 
mad-Deċiżjoni Nru 67/2002/KE, 
tistabbilixxi programm tal-politika tal-
ispettru tar-radju għall-ippjanar strateġiku 
u għall-armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru 
sabiex ikun żgurat il-funzjonament tas-suq 
intern.

Or. en
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Emenda 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi programm 
tal-politika tal-ispettru tar-radju għall-
ippjanar strateġiku u għall-armonizzazzjoni 
tal-użu tal-ispettru sabiex ikun żgurat il-
funzjonament tas-suq intern.

Din id-Deċiżjoni, f’konformità mad-
Direttivi 2002/21/KE, 2002/20/KE u 
2002/19/KE, id-Direttiva 2002/22/KE u 
mad-Deċiżjoni Nru 67/2002/KE, 
tistabbilixxi programm tal-politika tal-
ispettru tar-radju għall-ippjanar strateġiku 
u għall-armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru 
sabiex ikun żgurat il-funzjonament tas-suq 
intern.

Or. en

Emenda 154
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi programm 
tal-politika tal-ispettru tar-radju għall-
ippjanar strateġiku u għall-armonizzazzjoni 
tal-użu tal-ispettru sabiex ikun żgurat il-
funzjonament tas-suq intern.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi programm 
tal-politika multiannwali tal-ispettru tar-
radju għall-ippjanar strateġiku u għall-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru sabiex 
ikun żgurat il-funzjonament tas-suq intern.

Or. en

Emenda 155
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi programm Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi programm 
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tal-politika tal-ispettru tar-radju għall-
ippjanar strateġiku u għall-armonizzazzjoni 
tal-użu tal-ispettru sabiex ikun żgurat il-
funzjonament tas-suq intern.

tal-politika multiannwali tal-ispettru tar-
radju għall-ippjanar strateġiku u għall-
armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru sabiex 
ikun żgurat il-funzjonament tas-suq intern.

Or. en

Emenda 156
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi programm 
tal-politika tal-ispettru tar-radju għall-
ippjanar strateġiku u għall-armonizzazzjoni 
tal-użu tal-ispettru sabiex ikun żgurat il-
funzjonament tas-suq intern.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi programm 
tal-politika tal-ispettru tar-radju għall-
ippjanar strateġiku u għall-armonizzazzjoni
u għar-razzjonalizzazzjoni tal-użu tal-
ispettru sabiex ikun żgurat il-funzjonament 
tas-suq intern.

Or. ro

Emenda 157
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Din id-deċiżjoni tapplika mingħajr 
preġudizzju għad-Dritt Ewropew eżistenti 
jew għall-miżuri li jittieħdu fuq il-livell 
nazzjonali, f’konformità mad-dritt tal-UE, 
sabiex jintlaħqu għanijiet ta’ interess 
ġenerali, b’mod partikolari dawk relatati 
mar-regolamentazzjoni tal-kontenut u 
mal-politika awdjoviżiva u mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jorganizzaw u jużaw l-ispettru tagħhom 
għal finijiet u għad-difiża tal-ordni 
pubbliku u tas-sigurtà pubblika.
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Emenda 158
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr 
preġudizzju għad-dritt eżistenti tal-UE u l-
miżuri meħuda f’livell nazzjonali li 
jikkonformaw mad-dritt tal-UE u jaqdu 
għanijiet ta’ interess ġenerali, b’mod 
partikolari relatati mar-regolamentazzjoni 
tal-kontenut u mal-politika awdjoviżiva, 
kif ukoll mad-dritt tal-Istati Membri li 
jorganizzaw u jużaw l-ispettru tagħhom 
għal finijiet u għad-difiża tal-ordni 
pubbliku u tas-sigurtà pubblika.

Or. de

Emenda 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt eżistenti tal-UE u l-
miżuri meħuda f’livell nazzjonali li 
jikkonformaw mad-dritt tal-UE u jaqdu 
għanijiet ta’ interess ġenerali, b’mod 
partikolari relatati mar-regolamentazzjoni 
tal-kontenut u mal-politika awdjoviżiva, 
kif ukoll mad-dritt tal-Istati Membri li 
jorganizzaw u jużaw l-ispettru tagħhom 
għal finijiet u għad-difiża tal-ordni 
pubbliku u tas-sigurtà pubblika.
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Or. en

Emenda 160
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt eżistenti tal-UE u l-
miżuri meħuda f’livell nazzjonali li 
jikkonformaw mad-dritt tal-UE u jaqdu 
għanijiet ta’ interess ġenerali, b’mod 
partikolari relatati mar-regolamentazzjoni 
tal-kontenut u mal-politika awdjoviżiva, 
kif ukoll mad-dritt tal-Istati Membri li 
jorganizzaw u jużaw l-ispettru tagħhom 
għal finijiet u għad-difiża tal-ordni 
pubbliku u tas-sigurtà pubblika.

Or. en

Emenda 161
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr 
preġudizzju għad-dritt eżistenti tal-UE u l-
miżuri meħuda f’livell nazzjonali li 
jikkonformaw mad-dritt tal-UE u jaqdu 
għanijiet ta’ interess ġenerali, b’mod 
partikolari relatati mar-regolamentazzjoni 
tal-kontenut u mal-politika awdjoviżiva, 
kif ukoll mad-dritt tal-Istati Membri li 
jorganizzaw u jużaw l-ispettru tagħhom 
għal finijiet u għad-difiża tal-ordni 
pubbliku u tas-sigurtà pubblika.
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Emenda 162
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tkopri s-suq intern fl-
oqsma kollha ta' politika tal-Unjoni li 
jinvolvu l-użu tal-ispettru kif inhu, iżda 
mhux limitat biss, għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi, riċerka u l-
iżvilupp, it-trasport, l-enerġija u l-
awdjoviżiv.

Or. en

Emenda 163
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tkopri s-suq intern fl-
oqsma kollha ta' politika tal-Unjoni li 
jinvolvu l-użu tal-ispettru għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi, riċerka u l-
iżvilupp, it-trasport, l-enerġija u l-
awdjoviżiv.

Or. en

Emenda 164
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni hi bi qbil mad-dritt 
attwali tal-UE, u b'mod partikolari mad-
Direttivi 2002/20/KE u 2002/21/KE, kif 
ukoll mad-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE u 
mad-Direttiva 1999/5/KE, u wkoll ma' 
miżuri meħuda fil-livell nazzjonali, 
b'konformità mad-dritt tal-UE u b'rispett 
tal-ftehimiet internazzjonali partikolari, 
inkluż ir-Regolamenti tar-Radju tal-ITU.

Or. en

Emenda 165
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni hi mingħajr preġudizzju 
għal miżuri meħuda fil-livell nazzjonali, 
b'konformità mad-dritt tal-UE, għall-
promozzjoni ta' objettivi ta' interess 
ġenerali b'mod partikolari rigward ir-
regolamentazzjoni tal-kontenut u tal-
politika awdjoviżiva.

Or. en

Emenda 166
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 - parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
ma’ xulxin u mal-Kummissjoni b’mod 
trasparenti sabiex tkun żgurata l-

1. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
ma’ xulxin u mal-Kummissjoni b’mod 
trasparenti sabiex tkun żgurata l-
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applikazzjoni konsistenti tal-prinċipji 
regolatorji ġenerali li ġejjin mal-Unjoni 
kollha:

applikazzjoni konsistenti tal-prinċipji 
regolatorji ġenerali li ġejjin mal-Unjoni 
kollha:

Or. en

Emenda 167
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 168
Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi; Għalhekk huma ta' importanza 
ewlenija, il-prinċipji ta' flessibilità u tal-
użu tal-ispettru orjentat lejn is-suq u 
effikaċi, b'riżultat li tiġi żgurata 
kompetizzjoni ġusta bil-parteċipazzjoni 
tal-mudelli kummerċjali eżistenti fil-livell 
nazzjonali;

Or. en
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Emenda 169
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) (a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi filwaqt li jitqies il-valur soċjali, 
kulturali u ekonomiku tal-ispettru kollu 
kemm hu;

Or. de

Emenda 170
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi b'tali mod li tiġi żgurata l-
operattività mingħajr interferenza tan-
netwerks ta' komunikazzjoni elettronika 
attwali;

Or. en

Emenda 171
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 

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

id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi filwaqt li fl-istess ħin jiġi 
rispettat il-valur soċjali, kulturali u 
ekonomiku importanti tal-ispettru;

Or. en

Emenda 172
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi filwaqt li fl-istess ħin jiġi 
rispettat il-valur soċjali, kulturali u 
ekonomiku importanti tal-ispettru;

Or. en

Emenda 173
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi filwaqt li jitqies il-valur soċjali, 
kulturali u ekonomiku qawwi tal-ispettru;

Or. fr
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Emenda 174
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi filwaqt li jitqies il-valur soċjali, 
kulturali u tal-implikazzjonijiet ekonomiċi 
tiegħu;

Or. fr

Emenda 175
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi filwaqt li fl-istess ħin jitqies il-
valur soċjali, kulturali u ekonomiku tal-
ispettru kollu kemm hu;

Or. en

Emenda 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod 
id-domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
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frekwenzi; frekwenzi; filwaqt li fl-istess ħin jitqies il-
valur soċjali, edukattiv, kulturali u 
ekonomiku tal-ispettru kollu kemm hu;

Or. en

Emenda 177
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru , li jirrifletti wkoll il-valur soċjali, 
kulturali u ekonomiku importanti tiegħu;

Or. en

Emenda 178
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt a a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) iħeġġeġ l-użu effiċjenti tal-ispettru 
sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod it-talba 
dejjem ikbar għall-użu tal-frekwenzi li 
jirrispettaw il-valur soċjali, kulturali u 
ekonomiku tal-ispettru;

Or. en

Emenda 179
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi applikata n-newtralità tat-
teknoloġija u tas-servizzi fl-użu tal-
ispettru għan-netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, skont l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Kwadru),u fejn ikun possibbli 
għal setturi u għal applikazzjonijiet 
oħrajn, b’tali mod li tkun promossa l-
effiċjenza tal-użu tal-ispettru, b’mod 
partikolari billi titrawwem il-flessibbiltà, u 
tkun promossa l-innovazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 180
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi applikata n-newtralità tat-
teknoloġija u tas-servizzi fl-użu tal-
ispettru għan-netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, skont l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Kwadru),u fejn ikun possibbli 
għal setturi u għal applikazzjonijiet 
oħrajn, b’tali mod li tkun promossa l-
effiċjenza tal-użu tal-ispettru, b’mod 
partikolari billi titrawwem il-flessibbiltà, u 
tkun promossa l-innovazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi applikata n-newtralità tat-
teknoloġija u tas-servizzi fl-użu tal-ispettru 
għan-netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, skont l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Kwadru),u fejn ikun possibbli 
għal setturi u għal applikazzjonijiet oħrajn, 
b’tali mod li tkun promossa l-effiċjenza tal-
użu tal-ispettru, b’mod partikolari billi 
titrawwem il-flessibbiltà, u tkun promossa 
l-innovazzjoni;

(b) tiġi applikata n-newtralità tat-
teknoloġija u tas-servizzi għall-użu
armonizzat tal-ispettru għan-netwerks u 
għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, skont l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Kwadru), 
u fejn ikun possibbli għal setturi u għal 
applikazzjonijiet oħrajn, b’tali mod li tkun 
promossa l-effiċjenza tal-użu tal-ispettru u 
li tkun iffaċilitata ż-żieda tat-trażmissjoni 
tad-data mobbli u tas-servizzi tal-
broadband, b’mod partikolari billi 
titrawwem il-flessibbiltà, u tkun promossa 
l-innovazzjoni, billi titqies il-ħtieġa li tiġi 
evitata l-interferenza dannuża u tiġi 
żgurata l-kwalità teknika tas-servizz;

Or. en

Emenda 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi applikata n-newtralità tat-
teknoloġija u tas-servizzi fl-użu tal-ispettru 
għan-netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, skont l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Kwadru),u fejn ikun possibbli 
għal setturi u għal applikazzjonijiet oħrajn, 
b’tali mod li tkun promossa l-effiċjenza tal-
użu tal-ispettru, b’mod partikolari billi 
titrawwem il-flessibbiltà, u tkun promossa 
l-innovazzjoni;

(b) tiġi applikata n-newtralità tat-
teknoloġija u tas-servizzi għall-użu
armonizzat tal-ispettru għan-netwerks u 
għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, skont l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Kwadru), 
u fejn ikun possibbli għal setturi u għal 
applikazzjonijiet oħrajn, b’tali mod li tkun 
promossa l-effiċjenza tal-użu tal-ispettru u 
li tkun iffaċilitata ż-żieda tat-trażmissjoni 
tad-data portabbli u tas-servizzi tal-
broadband, b’mod partikolari billi 
titrawwem il-flessibbiltà, u tkun promossa 
l-innovazzjoni, billi titqies il-ħtieġa li tiġi 
evitata l-interferenza dannuża u tiġi 
żgurata l-kwalità teknika tas-servizz;
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Or. en

Emenda 183
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 184
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) tiġi applikata l-aktar sistema ta’ 
awtorizzazzjoni xierqa, trasparenti u 
flessibbli possibbli b’tali mod li jiġu 
massimizzati l-aċċessibilità, il-flessibbiltà
u l-effiċjenza fl-użu tal-ispettru;

Or. ro

Emenda 185
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

non-diskriminatorja u l-inqas sistema ta’ 
awtorizzazzjoni oneruża possibbli b’tali 
mod li jiġu massimizzati l-flessibbiltà u l-
effiċjenza fl-użu tal-ispettru;

Or. en

Emenda 186

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 188
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 189
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 190
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġi ggarantit il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi tkun żgurata 
kompetizzjoni effettiva.

(d) jiġi ggarantit il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi tkun żgurata 
kompetizzjoni effettiva, għall-promozzjoni 
tad-diversità kulturali u tal-pluraliżmu fil-
midja f’konformità mad-Direttiva 
2002/21/KE kif emendata bid-Direttiva 
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2009/140/KE, kif ukoll il-koeżjoni soċjali 
u territorjali.

Or. en

Emenda 191

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġi ggarantit il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi tkun żgurata 
kompetizzjoni effettiva.

(d) jiġi ggarantit l-iżvilupp tas-suq intern u 
tas-servizzi diġitali billi jkunu żgurati l-
kompetizzjoni effettiva u kundizzjonijiet 
ta' parità u billi tiġi promossa l-
emerġenza ta’ operaturi pan-Ewropej 
ġodda.

Or. en

Emenda 192
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġi ggarantit il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi tkun żgurata 
kompetizzjoni effettiva.

(d) jiġi ggarantit l-iżvilupp tas-suq intern u 
tas-servizzi diġitali billi jkunu żgurati l-
kompetizzjoni effettiva u kundizzjonijiet 
ta' parità u billi tiġi promossa l-
emerġenza ta’ operaturi pan-Ewropej 
ġodda.

Or. en
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Emenda 193
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġi ggarantit il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi tkun żgurata 
kompetizzjoni effettiva.

(d) jiġi ggarantit l-iżvilupp tas-suq intern u 
tas-servizzi diġitali billi jkunu żgurati l-
kompetizzjoni effettiva u kundizzjonijiet 
ta' parità u billi tiġi promossa l-
emerġenza ta’ operaturi pan-Ewropej.

Or. en

Emenda 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġi ggarantit il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi tkun żgurata 
kompetizzjoni effettiva.

(d) jiġi ggarantit l-iżvilupp tas-suq intern u 
tas-servizzi diġitali billi jkunu żgurati l-
kompetizzjoni effettiva u kundizzjonijiet 
ta' parità.

Or. en

Emenda 195
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġi ggarantit il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi tkun żgurata 
kompetizzjoni effettiva.

(d) jiġi ggarantit l-iżvilupp tas-suq diġitali 
intern, b’mod partikolari billi tkun żgurata 
kompetizzjoni effettiva u kundizzjonijiet 
ta' parità fil-livell pan-Ewropew.
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Or. en

Emenda 196
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġi ggarantit il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi tkun żgurata 
kompetizzjoni effettiva.

(d) jiġi ggarantit l-iżvilupp tas-suq intern u 
tas-servizzi diġitali, b’mod partikolari billi 
tkun żgurata kompetizzjoni effettiva.

Or. fr

Emenda 197
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġi ggarantit il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi tkun żgurata
kompetizzjoni effettiva.

(d) jiġi promoss il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi titħeġġeġ
kompetizzjoni effettiva.

Or. en

Emenda 198
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġi ggarantit il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi tkun żgurata
kompetizzjoni effettiva.

(d) jiġi promoss il-funzjonament tas-suq 
intern, b’mod partikolari billi titħeġġeġ
kompetizzjoni effettiva.
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Or. en

Emenda 199
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jiġi ggarantit l-użu effiċjenti tal-
ispettru bl-inklużjoni tal-obbligu li 
jintgħażlu l-iktar teknoloġiji ta' 
kompressjoni, trażmissjoni u 
distribuzzjoni effiċjenti u adegwati fid-
drittijiet tal-aċċess, b'rispett tal-prinċipju 
tan-newtralità tas-servizz u tat-
teknoloġija;

Or. en

Emenda 200
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jiġu evitati l-aktar forom ta' 
interferenza jew interuzzjoni dannużi;

Or. ro

Emenda 201
Jean-Pierre Audy

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

(da) il-promozzjoni tal-innovazzjoni;

Or. en

Emenda 202
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-promozzjoni tal-innovazzjoni;

Or. en

Emenda 203
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) titqies bis-sħiħ id-dritt rilevanti tal-
UE dwar l-impatt tal-emissjonijiet mill-
kampijiet elettromanjetiċi fuq is-saħħa 
tal-bniedem, fid-definizzjoni tal-
kondizzjonijiet tekniċi għall-użu tal-
ispettru.

Or. en

Emenda 204
Jean-Pierre Audy

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

(db) titqies bis-sħiħ id-dritt rilevanti tal-
UE dwar l-impatt tal-emissjonijiet mill-
kampijiet elettromanjetiċi fuq is-saħħa 
tal-bniedem, fid-definizzjoni tal-
kondizzjonijiet tekniċi għall-użu tal-
ispettru.

Or. en

Emenda 205
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu applikati il-prinċipji 
speċifiċi li ġejjin għall-komunikazzjoni 
elettronika:
(a) tiġi applikata n-newtralità tat-
teknoloġija u tas-servizzi fl-użu tal-
ispettru għan-netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika, skont l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Kwadru), u fejn ikun possibbli 
t-trasferiment jew il-kiri ta' drittijiet 
individwali għall-użu ta' frekwenzi tar-
radju bi qbil mal-Artikolu 9b tad-
Direttiva 2002/21/KE dwar l-użu tal-
ispettru għan-netwerks ta' 
komunikazzjoni elettronika, b’tali mod li 
tkun promossa l-effiċjenza tal-użu tal-
ispettru, b’mod partikolari billi titrawwem 
il-flessibbiltà, u tkun promossa l-
innovazzjoni;
(b) Il-promozzjoni, bi qbil mal-Artikoli 9 
u 8a tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Qafas) u mad-Deċiżjoni 676/2002/KE 
(Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju), l-
armonizzazzjoni tal-użu tal-frekwenzi tar-
radju madwar l-Unjoni, u hi konsistenti 
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mal-ħtieġa ta' użu effikaċi u effiċjenti;
(c) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effikaċi, bil-prevenzjoni tal-
akkumulu eċċessiv ta’ frekwenzi tar-radju 
minn ċertu operaturi ekonomiċi b'miżuri 
ex-ante jew ex-post li tirriżulta fi ħsara 
sinifikanti lill-kompetizzjoni;

Or. en

Emenda 206
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu applikati il-prinċipji 
speċifiċi li ġejjin għall-komunikazzjoni 
elettronika:
(a) tiġi applikata n-newtralità tat-
teknoloġija u tas-servizzi fl-użu tal-
ispettru għan-netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika, skont l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Kwadru), u fejn ikun possibbli 
t-trasferiment jew il-kiri ta' drittijiet 
individwali għall-użu ta' frekwenzi tar-
radju bi qbil mal-Artikolu 9b tad-
Direttiva 2002/21/KE dwar l-użu tal-
ispettru għan-netwerks ta' 
komunikazzjoni elettronika, b’tali mod li 
tkun promossa l-effiċjenza tal-użu tal-
ispettru, b’mod partikolari billi titrawwem 
il-flessibbiltà, u tkun promossa l-
innovazzjoni;
(b) Il-promozzjoni, bi qbil mal-Artikoli 9 
u 8a tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva 
Qafas) u mad-Deċiżjoni 676/2002/KE 
(Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju), l-
armonizzazzjoni tal-użu tal-frekwenzi tar-
radju madwar l-Unjoni, u hi konsistenti 
mal-ħtieġa ta' użu effikaċi u effiċjenti;
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(c) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effikaċi, bil-prevenzjoni tal-
akkumulu eċċessiv ta’ frekwenzi tar-radju 
minn ċertu operaturi ekonomiċi b'miżuri 
ex-ante jew ex-post li tirriżulta fi ħsara 
sinifikanti lill-kompetizzjoni;

Or. en


