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Emenda 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) jiġi żgurat li spettru xieraq u suffiċjenti 
jiġi allokat għal servizzi bla fili, filwaqt li 
jitqiesu s-soluzzjonijiet teknoloġiċi kollha, 
li jammonta għal tal-inqas 1200 MHz sal-
2015, sakemm ma jiġix speċifikat mod 
ieħor fil-Programm tal-Politika tal-
Ispettru tar-Radju, sabiex tiġi ssodisfata 
domanda li qed tikber b’mod rapidu għat-
traffiku tad-data mobbli, biex b’hekk isir 
possibbli l-iżvilupp ta’ servizzi 
kummerċjali u pubbliċi;

Or. en

Emenda 208
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun disponibbli f’mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti sabiex ikunu 
appoġġjati l-għanijiet tal-politika tal-
ispettru tal-Unjoni u bil-għan li tiġi 
ssodisfata d-domanda li qed tikber b'mod 
rapidu għat-traffiku tad-data mobbli 
filwaqt li fl-istess ħin jiġi żgurat l-iżvilupp 
ta' utenti oħra tal-ispettru bħalma hu x-
xandir;

Or. en
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Emenda 209
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun disponibbli f’mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti sabiex ikunu 
appoġġjati l-għanijiet tal-politika tal-
Unjoni, filwaqt li jitqiesu objettivi 
importanti ta’ interess ġenerali bħalma 
huma d-diversità kulturali u l-pluraliżmu 
tal-midja, kif ukoll l-interessi ta’ diversi 
utenti tal-ispettru tar-radju;

Or. en

Emenda 210
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun disponibbli f’mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti sabiex ikunu 
appoġġjati l-għanijiet tal-politika tal-
Unjoni, filwaqt li jitqiesu objettivi ta’ 
interess ġenerali bħalma huma d-diversità 
kulturali u l-pluraliżmu tal-midja, kif 
ukoll l-interessi ta’ diversi utenti tal-
ispettru tar-radju.

Or. en

Emenda 211
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun disponibbli f’mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti sabiex ikunu 
appoġġjati l-għanijiet tal-politika tal-
Unjoni, filwaqt li jitqiesu objettivi ewlenin 
ta’ interess ġenerali, bħalma huma d-
diversità kulturali u l-pluraliżmu tal-
midja, u l-interessi tad-diversi utenti tal-
ispettru;

Or. fr

Emenda 212
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun disponibbli f’mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti sabiex ikunu 
appoġġjati l-għanijiet tal-politika tal-
Unjoni, u jitqiesu l-objettivi ewlenin ta’ 
interess ġenerali tad-diversità kulturali u 
l-pluraliżmu tal-midja, u l-interessi tad-
diversi utenti tal-ispettru;

Or. fr

Emenda 213
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun disponibbli f’mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti sabiex ikunu 
appoġġjati l-għanijiet tal-politika tal-
Unjoni, filwaqt li jitqiesu objettivi 
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importanti ta’ interess ġenerali bħalma 
huma d-diversità kulturali u l-pluraliżmu 
tal-midja, kif ukoll l-interessi ta’ diversi 
utenti tal-ispettru tar-radju;

Or. en

Emenda 214
Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun disponibbli f’mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti b’mod partikolari 
sabiex ikunu appoġġjati l-għanijiet tal-
politika bħalma huma l-prijoritizzazzjoni 
tal-broadband u s-salvagwardja tal-
kompetizzjoni b’mod partikolari permezz 
tal-implimentazzjoni f’waqtha tad-
Direttiva 2009/114/KE (Direttiva riveduta 
tal-GSM)*;
_____________________

* ĠU L 274, 20.10.2009, p. 25.

Or. en

Emenda 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun disponibbli f’mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti sabiex ikunu 
appoġġjati l-għanijiet tal-politika tal-
ispettru tal-Unjoni u bil-għan li tiġi 
ssodisfata domanda li qed tikber 
rapidament għal traffiku tad-data mobbli 
filwaqt li fl-istess ħin jiġi żgurat l-iżvilupp 
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ta’ utenti oħra tal-ispettru bħalma hu x-
xandir;

Or. en

Emenda 216
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun disponibbli f’mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti sabiex ikunu 
appoġġjati l-għanijiet tal-politika tal-
Unjoni filwaqt li jitqies is-sinifikat soċjali, 
kulturali u ekonomiku tal-ispettru fit-
totalità tiegħu;

Or. de

Emenda 217
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ikun disponibbli f’mument adattat 
spettru xieraq suffiċjenti sabiex ikunu 
appoġġjati l-għanijiet tal-politika tal-
ispettru tal-Unjoni, filwaqt li titqies il-
possibilità għall-iżvilupp tax-xandir bir-
radju;

Or. de
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Emenda 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jitnaqqas id-distakk diġitali u jiġu 
rrealizzati l-objettivi tal-Aġenda Diġitali, 
billi jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni jkollhom aċċess għas-servizzi tal-
broadband, mhux inqas minn 30 Mbps 
sal-2020, filwaqt li titqies in-natura 
awdjoviżiva tad-domanda mistennija, u 
billi jsir possibbli li l-Unjoni jkollha l-
ogħla veloċità u kapaċità ta’ broadband 
possibbli;

Or. en

Emenda 219
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jitnaqqas id-distakk diġitali u 
jintlaħqu l-objettivi tal-Aġenda Diġitali, 
billi jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni jkollhom aċċess għas-servizzi tal-
broadband, ta’ mhux inqas minn 30 Mbps 
sal-2020, u billi titwitta t-triq għall-
provvediment ta’ servizzi tal-broadband 
tal-ogħla veloċità u kapaċità possibbli fl-
UE kollha;

Or. ro
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Emenda 220
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiġi żgurat li jiġi allokat spettru 
suffiċjenti u xieraq għas-servizzi bla fili, 
bil-għan li tiġi ssodisfata d-domanda li 
qed tikber rapidament għat-trasferiment 
ta’ data mobbli, u b’hekk jiġi inkoraġġit l-
iżvilupp ta’ servizzi kummerċjali u 
pubbliċi;

Or. fr

Emenda 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi ssodisfata d-domanda 
dejjem ikbar għall-użu tal-frekwenzi, 
filwaqt li fl-istess ħin jitqies il-valur 
soċjali, kulturali, edukattiv u ekonomiku 
tal-ispettru fit-totalità tiegħu;

Or. en

Emenda 222
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ikun inkoraġġit l-użu effiċjenti tal-
ispettru sabiex tiġi ssodisfata d-domanda 
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dejjem ikbar għall-użu tal-frekwenzi, 
filwaqt li fl-istess ħin jitqies il-valur 
soċjali, kulturali u ekonomiku tal-ispettru 
fit-totalità tiegħu;

Or. en

Emenda 223
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt a b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) jiġu pprovduti opportunitajiet kemm 
għas-settur kummerċjali u kemm għas-
settur tas-servizzi permezz tal-
provvediment ta’ kapaċità akbar tal-
broadband;

Or. ro

Emenda 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt b  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-
applikazzjoni tal-prinċipji tan-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizzi, il-ftuħ tal-
ispettru għal servizzi ġodda, u l-possibbiltà 
li jsir negozju fid-drittijiet tal-ispettru;

(b) tissaħħaħ il-flessibbiltà fl-użu tal-
ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz ta’ 
applikazzjoni konsistenti tal-prinċipji tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizzi 
applikati b’mod konsistenti fl-Unjoni 
kollha ħalli jiġu żgurati kundizzjonijiet 
indaqs għall-partijiet kollha bejn is-
soluzzjonijiet teknoloġiċi li jistgħu jiġu 
adottati u permezz ta' prevedibilità 
regolatorja adegwata, il-ftuħ tal-ispettru 
armonizzat għal servizzi avanzati ġodda, u 
l-possibbiltà li jsir negozju fid-drittijiet tal-
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ispettru, u b’hekk jinħolqu l-
opportunitajiet biex jiġu stabbiliti strutturi 
pan-Ewropej;

Or. en

Emenda 225
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt b  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-
applikazzjoni tal-prinċipji tan-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizzi, il-ftuħ tal-
ispettru għal servizzi ġodda, u l-possibbiltà 
li jsir negozju fid-drittijiet tal-ispettru;

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-
applikazzjoni tal-prinċipji tan-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizzi, il-ftuħ tal-
ispettru għal servizzi ġodda, u l-possibbiltà 
li jsir negozju fid-drittijiet tal-ispettru;
f’dak ir-rigward, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri li jitbiegħdu minn dan il-
prinċipju jekk il-miżuri in kwistjoni jaqdu 
l-objettivi msemmija fl-Artikolu 9(4), l-
ittri a sa d, tad-Direttiva Qafas;

Or. de

Emenda 226
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt b  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-
applikazzjoni tal-prinċipji tan-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizzi, il-ftuħ tal-
ispettru għal servizzi ġodda, u l-possibbiltà 
li jsir negozju fid-drittijiet tal-ispettru;

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-
applikazzjoni tal-prinċipji tan-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizzi, il-ftuħ tal-
ispettru għal servizzi ġodda, u l-possibbiltà 
li jsir negozju fid-drittijiet tal-ispettru;
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f’dak ir-rigward, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri li jitbiegħdu minn dan il-
prinċipju jekk il-miżuri in kwistjoni jaqdu 
l-objettivi msemmija fl-Artikolu 9(4), l-
ittri a sa d, tad-Direttiva Qafas;

Or. de

Emenda 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt b  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-
applikazzjoni tal-prinċipji tan-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizzi, il-ftuħ tal-
ispettru għal servizzi ġodda, u l-possibbiltà 
li jsir negozju fid-drittijiet tal-ispettru;

(b) jittejjeb l-użu effiċjenti tal-ispettru billi 
tiġi inkoraġġita, fejn xieraq, il-fessibblità 
fl-użu tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-
applikazzjoni tal-prinċipji tan-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizzi u permezz ta’ 
prevedibilità regolatorja adegwata, il-ftuħ 
tal-ispettru għal servizzi ġodda, u l-
possibbiltà li jsir negozju fid-drittijiet tal-
ispettru

Or. en

Emenda 228
Ioan Enciu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt b  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-
applikazzjoni tal-prinċipji tan-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizzi, il-ftuħ tal-
ispettru għal servizzi ġodda, u l-possibbiltà 
li jsir negozju fid-drittijiet tal-ispettru;

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-
applikazzjoni tal-prinċipji tan-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizzi, il-ftuħ tal-
ispettru għal servizzi ġodda u għall-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), 
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u l-possibbiltà li jsir negozju fid-drittijiet 
tal-ispettru;

Or. en

Emenda 229
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt b  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-
applikazzjoni tal-prinċipji tan-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizzi, il-ftuħ tal-
ispettru għal servizzi ġodda, u l-possibbiltà 
li jsir negozju fid-drittijiet tal-ispettru;

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-
applikazzjoni konsistenti tal-prinċipji tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizzi u 
permezz ta’ prevedibilità regolatorja 
adegwata, il-ftuħ tal-ispettru armonizzat 
għal servizzi avanzati ġodda u l-possibbiltà 
li jsir negozju tad-drittijiet tal-ispettru, biex 
b’hekk jinħolqu opportunitajiet biex jiġu 
żviluppati servizzi pan-Ewropej;

Or. en

Emenda 230
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt b  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-
applikazzjoni tal-prinċipji tan-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizzi, il-ftuħ tal-
ispettru għal servizzi ġodda, u l-possibbiltà 
li jsir negozju fid-drittijiet tal-ispettru;

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz ta’ 
applikazzjoni konsistenti tal-prinċipji tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizzi u 
permezz ta’ prevedibilità regolatorja 
adegwata, il-ftuħ tal-ispettru armonizzat 
għal servizzi avanzati ġodda, u l-
possibbiltà li jsir negozju fid-drittijiet tal-
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ispettru; b’hekk isir ftuħ għal servizzi pan-
Ewropej;

Or. en

Emenda 231
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt b  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-
applikazzjoni tal-prinċipji tan-newtralità 
tat-teknoloġija u tas-servizzi, il-ftuħ tal-
ispettru għal servizzi ġodda, u l-possibbiltà 
li jsir negozju fid-drittijiet tal-ispettru;

(b) tiġi massimizzata l-flessibbiltà fl-użu 
tal-ispettru, sabiex ikunu promossi l-
innovazzjoni u l-investiment, permezz ta’ 
applikazzjoni konsistenti tal-prinċipji tan-
newtralità tat-teknoloġija u tas-servizzi u 
permezz ta’ prevedibilità regolatorja 
adegwata, il-ftuħ tal-ispettru armonizzat 
għal servizzi avanzati ġodda, u l-
possibbiltà li jsir negozju fid-drittijiet tal-
ispettru skont il-qafas regolatorju 
eżistenti;

Or. en

Emenda 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) isir użu aktar effiċjenti tal-ispettru 
billi jiġu ffavoriti teknoloġiji li jieħdu ftit 
spettru u billi din il-ħaġa tiġi kkumbinata 
mal-użu ta' teknoloġiji, bħalma huma l-
hot spots, il-WiFi, eċċ, li ma jeħtieġu 
assolutament l-ebda spettru;

Or. de
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Emenda 233
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jitkabbar l-użu effiċjenti tal-ispettru 
billi jsir użu mill-benefiċċji tal-
awtorizzazzjonijiet ġenerali u jiġi miżjud l-
użu ta’ tipi ta’ awtorizzazzjoni ta’ din ix-
xorta;

(c) jitkabbar l-użu effiċjenti tal-ispettru 
billi jsir użu mill-benefiċċji tal-
awtorizzazzjonijiet ġenerali u jiġi miżjud l-
użu ta’ tipi ta’ awtorizzazzjoni ta’ din ix-
xorta, kif ukoll l-iżvilupp ta’ spettru għall-
innovazzjoni li jkun eżentat minn liċenzja. 
Użijiet bħal dawn jistgħu jiġu previsti 
b’mod partikolari fl-ispazji bojod permezz 
ta’ teknoloġiji konoxxittivi, kemm-il darba 
ssir valutazzjoni xierqa tal-impatt;

Or. en

Emenda 234
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt c a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jinkoraġġixxi l-kondiviżjoni tal-
infrastruttura passiva fejn din tkun 
proporzjonali u mhux diskriminatorja, kif 
hemm previst fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 
2002/21/KE;

Or. en

Emenda 235
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt d  
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-post li tirriżulta fi ħsara sinifikanti lill-
kompetizzjoni;

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-post li x’aktarx li tgħawweġ il-
kompetizzjoni (pereżempju meta tkun qed 
tiġi implimentata d-Direttiva 2009/114/KE 
(id-Direttiva dwar il-GSM riveduta);

Or. en

Emenda 236
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt d  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-post li tirriżulta fi ħsara sinifikanti lill-
kompetizzjoni;

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-post li tirriżulta fi ħsara sinifikanti lill-
kompetizzjoni permezz tal-irtirar tad-
drittijiet tal-frekwenzi jew miżuri oħra;

Or. en
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Emenda 237
Ioan Enciu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt d  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-post li tirriżulta fi ħsara sinifikanti lill-
kompetizzjoni;

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-post li tirriżulta fi ħsara sinifikanti lill-
kompetizzjoni u distorsjoni fis-suq;

Or. en

Emenda 238
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt d  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-post li tirriżulta fi ħsara sinifikanti lill-
kompetizzjoni ;

(d) tinżamm u tiġi żviluppata 
kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari 
fis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, billi tkun ipprevenuta 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-ante jew billi jinsab rimedju għal 
akkumulazzjoni eċċessiva ta’ frekwenzi 
tar-radju minn ċertu operaturi ekonomiċi 
ex-post li għandha probabilità kbira li 
tgħawweġ il-kompetizzjoni;

Or. de
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Emenda 239
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt e  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) titnaqqas il-frammentazzjoni tas-suq 
intern billi jittejbu l-koordinazzjoni u l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
għall-użu u għad-disponibbiltà tal-ispettru, 
kif inhu xieraq, inkluż l-iżvilupp tas-
servizzi transnazzjonali, u billi jkunu 
promossi ekonomiji ta’ ambitu u ta’ skala 
fuq il-livell tal-Unjoni;

(e) titnaqqas il-frammentazzjoni tas-suq 
intern bil-għan li tiġi stabbilita sitwazzjoni 
pan-Ewropea ta’ kundizzjonijiet indaqs, 
billi jittejbu l-koordinazzjoni u l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
għall-użu u għad-disponibbiltà tal-ispettru, 
kif inhu xieraq, inkluż l-iżvilupp tas-
servizzi transnazzjonali, u billi jkunu 
promossi ekonomiji ta’ ambitu u ta’ skala 
fuq il-livell tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 240
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt f 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tkun evitata interferenza dannuża jew 
disturbi dannużi minn apparati tar-radju 
jew mhux tar-radju oħrajn billi jiġi 
ffaċilitat l-iżvilupp ta’ standards li jagħtu 
lok għal użu flessibbli u effiċjenti tal-
ispettru, u billi titkabbar l-immunità tar-
riċevituri għall-interferenza, fejn jitqies 
partikolarment l-impatt kumulattiv tal-
volumi u tad-densità dejjem ikbar tal-
apparati u tal-applikazzjonijiet tar-radju;

(f) tkun evitata interferenza dannuża jew 
disturbi dannużi bejn apparati tar-radju jew 
mhux tar-radju oħrajn billi jiġi ffaċilitat l-
iżvilupp ta’ standards li jagħtu lok għal użu 
flessibbli u effiċjenti tal-ispettru, bħalma 
hu billi titkabbar l-immunità tar-riċevituri 
għall-interferenza u billi jiġu stabbiliti 
livelli ta’ saħħa xierqa għat-tagħmir tar-
radju li jagħmel l-emissjonijiet fejn jitqies 
partikolarment l-impatt kumulattiv tal-
volumi u tad-densità dejjem ikbar tal-
apparati u tal-applikazzjonijiet tar-radju;

Or. en
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Emenda 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt g  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) meta jiġu ddefiniti l-kundizzjonijiet 
tekniċi għall-allokazzjoni tal-ispettru, 
jitqiesu b’mod sħiħ ir-riżultati tar-riċerka 
ċċertifikati mill-organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti fl-effetti potenzjali 
fuq is-saħħa tal-bniedem tal-emissjonijiet 
tal-kampijiet elettromanjetiċi.

(g) meta jiġu ddefiniti l-kundizzjonijiet 
tekniċi għall-allokazzjoni tal-ispettru, 
jitqiesu b’mod sħiħ ir-riżultati tar-riċerka 
ċċertifikati mill-organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti fl-effetti potenzjali 
fuq is-saħħa tal-bniedem tal-emissjonijiet 
tal-kampijiet elettromanjetiċi u jiġu 
applikati b’mod li jkun newtrali kemm fis-
sens teknoloġiku u kemm fis-sens tas-
servizzi.

Or. en

Emenda 242
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt g  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) meta jiġu ddefiniti l-kundizzjonijiet 
tekniċi għall-allokazzjoni tal-ispettru,
jitqiesu b’mod sħiħ ir-riżultati tar-riċerka 
ċċertifikati mill-organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti fl-effetti potenzjali 
fuq is-saħħa tal-bniedem tal-emissjonijiet 
tal-kampijiet elettromanjetiċi.

(g) meta jiġu ddefiniti l-kundizzjonijiet 
tekniċi għall-allokazzjoni tal-ispettru, 
jitqiesu b’mod sħiħ ir-riżultati tar-riċerka 
ċċertifikati mill-organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti fl-effetti potenzjali 
fuq is-saħħa tal-bniedem tal-emissjonijiet 
tal-kampijiet elettromanjetiċi u jiġu 
applikati b’mod li jkun newtrali kemm fis-
sens teknoloġiku u kemm fis-sens tas-
servizzi.

Or. en
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Emenda 243
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt g a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) tiġi żgurata l-aċċessibilità tal-prodotti 
u t-teknoloġiji l-ġodda tal-konsumatur 
ħalli tiġi żgurata l-approvazzjoni tal-
konsumaturi għat-tranżizzjoni għat-
teknoloġija diġitali u l-użu effiċjenti tad-
dividen diġitali;

Or. ro

Emenda 244
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt g a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) meta jiġu definiti dawk l-oqsma tal-
ispettru li għandhom jinfetħu għall-użu 
mingħajr drittijiet liċenzjati u/jew jiġu 
riservati għar-riċerka xjentifika;

Or. en

Emenda 245

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt g a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jiġi promoss l-użu mill-ġdid tal-
protokolli u t-teknoloġiji eżistenti tal-
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Internet għas-servizzi tal-ispettru diġitali;

Or. en

Emenda 246

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt g b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) titnaqqas il-marka tal-karbonju tal-
Unjoni billi tittejjeb l-effiċjenza teknika 
tan-netwerks u l-applikazzjonijiet tal-
komunikazzjoni bla fili;

Or. en

Emenda 247
Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt g b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) titnaqqas il-marka tal-karbonju tal-
Unjoni billi tittejjeb l-effiċjenza teknika 
tan-netwerks u l-applikazzjonijiet tal-
komunikazzjoni bla fili;

Or. en

Emenda 248
Jean-Pierre Audy

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

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

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

Or. en

Emenda 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jadottaw miżuri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ allokazzjoni xierqa 
għall-iżvilupp tas-servizzi broadband, 
f’konformità mad-Direttiva 2002/20/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
l-awtorizzazzjoni ta’ netwerks u servizzi 
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva 
ta’ Awtorizzazzjoni)12, bħal li l-operaturi 
rilevanti, fejn ikun possibbli u fuq il-bażi 
ta’ konsultazzjonijiet skont l-Artikolu 11, 
jitħallew ikollhom aċċess dirett jew indirett 
għal blokki biswit xulxin tal-ispettru ta’ 
mill-inqas 10 MHz.

1. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jadottaw miżuri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ allokazzjoni li huma 
simili għal xulxin u xierqa għall-iżvilupp 
tas-servizzi broadband, f’konformità mad-
Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ netwerks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni)12, bħal li l-operaturi 
terrestri rilevanti, fejn ikun possibbli u fuq 
il-bażi ta’ konsultazzjonijiet skont l-
Artikolu 11, jitħallew ikollhom aċċess 
dirett jew indirett għal blokki biswit xulxin 
tal-ispettru ta’ mill-inqas 10 MHz, biex 
b’hekk ikunu jistgħu jintlaħqu l-ogħla 
kapaċità u veloċitajiet tal-broadband 
possibbli, kif ukoll biex tkun possibbli 
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kompetizzjoni effettiva.

Or. en

Emenda 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 251
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom irawmu, 
f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-użu 
kollettiv tal-ispettru kif ukoll l-użu 
kondiviż tal-ispettru.

2. L-Istati Membri għandhom irawmu, 
f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-użu 
kollettiv tal-ispettru kif ukoll l-użu tal-
ispettru b’mod kondiviż u eżentat minn 
liċenzja, pereżempju fl-ispazji bojod wara 
li tkun saret valutazzjoni kif suppost tal-
impatt.
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Or. en

Emenda 252
Leonidas Donskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom irawmu, 
f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-użu 
kollettiv tal-ispettru kif ukoll l-użu 
kondiviż tal-ispettru.

2. L-Istati Membri għandhom irawmu, fejn 
xieraq, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 
l-użu kollettiv tal-ispettru kif ukoll l-użu 
kondiviż tal-ispettru billi lit-teknoloġiji 
ġodda, bħalma hu r-radju konoxxittiv, 
tingħatalhom il-possibilità li jiżviluppaw.

Or. en

Emenda 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom irawmu, 
f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-użu 
kollettiv tal-ispettru kif ukoll l-użu 
kondiviż tal-ispettru.

2. L-Istati Membri għandhom irawmu, 
f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-użu 
kollettiv tal-ispettru kif ukoll l-użu 
kondiviż tal-ispettru permezz tal-
applikazzjoni ta’ teknoloġiji ġodda 
bħalma hu r-radju konoxxittiv.

Or. en

Emenda 254

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom irawmu, 
f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-użu 
kollettiv tal-ispettru kif ukoll l-użu 
kondiviż tal-ispettru.

2. L-Istati Membri għandhom irawmu, 
f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-użu 
kollettiv tal-ispettru kif ukoll l-użu tal-
ispettru b’mod kondiviż u mingħajr 
liċenzja.

Or. en

Emenda 255

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżviluppaw 
u jarmonizzaw l-istandards għat-tagħmir 
tar-radju u għat-terminali tat-
telekomunikazzjonijiet kif ukoll għat-
tagħmir u għan-netwerks elettriċi u 
elettroniċi bbażati, fejn ikun meħtieġ, fuq 
mandati ta’ standardizzazzjoni mill-
Kummissjoni lill-korpi ta’ 
standardizzazzjoni rilevanti. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali wkoll lill-
istandards għat-tagħmir li għandu jintuża 
mill-persuni b’diżabilità, mingħajr ma 
jiġu mċaħħda mid-dritt li jużaw tagħmir 
mhux standardizzat jekk dik tkun il-
preferenza tagħhom.

Or. en
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Emenda 256
Catherine Trautmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jintensifikaw ir-R&Ż dwar teknoloġiji 
ġodda bħalma huma t-teknoloġiji 
konoxxittivi peress li l-iżvilupp tagħhom 
jista’ jirrappreżenta valur miżjud fil-
ġejjieni f’dik li hi effiċjenza tal-użu tal-
ispettru.

Or. en

Emenda 257
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru u l-koeżistenza 
bejn is-servizzi u l-apparati ġodda u 
eżistenti għall-benefiċċju tal-utenti 
aħħarin u l-konsumaturi, u billi 
jistabbilixxu miżuri bħalma huma djalogi 
bejn il-partijiet interessati u mekkaniżmi 
ta’ kumpens.

Or. en

Emenda 258
Giles Chichester

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

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-użu effiċjenti dejjem 
għaddej tal-ispettru kemm għan-netwerks 
u kemm għall-applikazzjonijiet tal-utenti.

Or. en

Emenda 259
Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom idaħħlu 
inċentivi għall-użu effiċjenti tal-ispettru 
kemm għan-netwerks u kemm għall-
applikazzjonijiet.

Or. en

Emenda 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
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l-użu effiċjenti tal-ispettru. l-użu effiċjenti tal-ispettru, barra minn 
hekk, għandhom jiddaħħlu inċentivi biex 
it-tagħmir tal-ħardwer u s-softwer bla fili 
jsir aktar effiċjenti fir-rigward tal-ispettru.

Or. en

Emenda 261
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru kif ukoll il-
koeżistenza bejn is-servizzi u l-apparati 
ġodda u eżistenti.

Or. en

Emenda 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-kompetizzjoni 
u sitwazzjoni pan-Ewropea ta’ 
kundizzjonijiet indaqs, l-investiment u l-
użu effiċjenti tal-ispettru.

Or. en
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Emenda 263
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri 
ta’ selezzjoni jippromwovu l-investiment u 
l-użu effiċjenti tal-ispettru bħala ġid
pubbliku.

Or. en

Emenda 264
Catherine Trautmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-użu effiċjenti dejjem 
għaddej tal-ispettru kemm għan-netwerks 
u kemm għall-applikazzjonijiet u l-
apparati tal-utenti.

Or. en

Emenda 265
Jens Rohde

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex tkun evitata frammentazzjoni 
possibbli tas-suq intern minħabba 
kundizzjonijiet u proċeduri ta’ selezzjoni 
diverġenti għal meded tal-ispettru 
armonizzati allokati lis-servizzi tal-

5. Sabiex tkun evitata frammentazzjoni
possibbli tas-suq intern minħabba 
kundizzjonijiet u proċeduri ta’ selezzjoni 
diverġenti għal meded tal-ispettru 
armonizzati allokati lis-servizzi tal-
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komunikazzjonijiet elettroniċi u li setgħu 
jiġu nnegozjati fl-Istati Membri kollha 
skont l-Artikolu 9b tad-
Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji gwida dwar il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni għal meded ta’ din ix-
xorta, b’mod partikolari dwar 
kundizzjonijiet ta’ kondiviżjoni tal-
infrastruttura u ta’ kopertura;

komunikazzjonijiet elettroniċi u li setgħu 
jiġu nnegozjati fl-Istati Membri kollha 
skont l-Artikolu 9b tad-
Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji gwida dwar il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni għal meded ta’ din ix-xorta
biex tiġi żgurata sitwazzjoni pan-Ewropea 
ta’ kundizzjonijiet indaqs;

Or. en

Emenda 266
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex tkun evitata frammentazzjoni 
possibbli tas-suq intern minħabba 
kundizzjonijiet u proċeduri ta’ selezzjoni 
diverġenti għal meded tal-ispettru 
armonizzati allokati lis-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u li setgħu 
jiġu nnegozjati fl-Istati Membri kollha 
skont l-Artikolu 9b tad-
Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji gwida dwar il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni għal meded ta’ din ix-
xorta, b’mod partikolari dwar 
kundizzjonijiet ta’ kondiviżjoni tal-
infrastruttura u ta’ kopertura.

5. Sabiex tkun evitata frammentazzjoni 
possibbli tas-suq intern minħabba 
kundizzjonijiet u proċeduri ta’ selezzjoni 
diverġenti għal meded tal-ispettru 
armonizzati allokati lis-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi u li setgħu 
jiġu nnegozjati fl-Istati Membri kollha 
skont l-Artikolu 9b tad-
Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri u skont 
il-prinċipju tas-solidarjetà, għandha 
tiżviluppa linji gwida dwar il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni għal meded ta’ din ix-
xorta, b’mod partikolari dwar 
kundizzjonijiet ta’ kondiviżjoni tal-
infrastruttura u ta’ kopertura.

Or. ro
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Emenda 267
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 6 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-miżuri meħuda skont il-paragrafu 1 
għandhom ikunu addizzjonali għal-
liberazzjoni fil-pront tal-medda tad-900 
MHz skont it-termini tad-direttiva 
emendata dwar it-telefonija mobbli. Dawn 
il-miżuri m’għandhomx jikkawżaw xi 
sura ta’ diskriminazzjoni u jridu jeskludu 
d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni għall-
benefiċċju tal-operaturi b’pożizzjoni 
dominanti fis-suq.

Or. de

Emenda 268
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 6 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Bil-għan li jiġu limitati l-emissjonijiet 
eċċessivi tal-kamp elettromanjetiku u 
tiżdied l-effiċjenza fin-netwerks tat-
trasmissjoni, l-Istati Membri għandhom 
irawmu kooperazzjoni akbar bejn id-
detenturi tal-liċenzji tad-drittijiet tal-
ispettru lejn il-kondiviżjoni tal-
infrastrutturi ta’ trasmissjoni, b’attenzjoni 
speċjali fuq iż-żoni b’popolazzjoni 
numeruża.

Or. en
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Emenda 269
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 6 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-miżuri skont il-paragrafu 1 
għandhom jittieħdu b’mod addizzjonali 
għal ftuħ f’waqtu u prokompetittiv tal-
medda tad-900 MHz skont id-Direttiva 
2009/114/KE (Direttiva riveduta tal-
GSM), għandhom ikunu 
nondiskriminatorji u m’għandhomx 
jagħwġu l-kompetizzjoni għall-benefiċċju 
tal-operaturi responsabbli.

Or. en

Emenda 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 6 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-miżuri fil-paragrafu 1 għandhom 
jittieħdu b’mod addizzjonali għal ftuħ 
f’waqtu u prokompetittiv tal-medda tad-
900 MHz skont id-Direttiva 2009/114/KE 
(Direttiva riveduta tal-GSM), għandhom 
ikunu nondiskriminatorji u 
m’għandhomx jagħwġu l-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 271

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 6 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jipproponu passi biex 
jitnaqqsu t-twegħir u l-passiv legali fil-
kuntest tal-użu tan-netwerk bla fili 
mmaljat (mesh) u tal-ispettru tar-radju 
għall-provvediment tas-servizz tal-
internet.

Or. en

Emenda 272
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iżommu u
jippromwovu kompetizzjoni effettiva u 
jevitaw distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern jew f’parti sostanzjali 
minnu.

1. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu kompetizzjoni effettiva u 
jevitaw distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi skont l-
Artikolu 9(7) tad-Direttiva 2002/21/KE u 
l-Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2002/20/KE.

Or. en

Emenda 273
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iżommu u 
jippromwovu kompetizzjoni effettiva u 
jevitaw distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 

1. L-Istati Membri għandhom iżommu u 
jippromwovu kompetizzjoni effettiva u 
jevitaw distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
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fis-suq intern jew f’parti sostanzjali 
minnu.

kemm fis-suq intern u kemm fis-swieq 
nazzjonali speċifiċi.

Or. ro

Emenda 274
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Sabiex jimplimentaw għalkollox l-
obbligi tal-paragrafu 1, u b’mod partikolari 
sabiex jiżguraw irwieħhom li l-
kompetizzjoni ma tkunx suġġetta għal 
distorsjonijiet minħabba kwalunkwe 
allokazzjoni, akkumulazzjoni, trasferiment 
jew modifika fid-drittijiet għall-użu tal-
frekwenzi tar-radju, l-Istati Membri 
għandhom, qabel l-allokazzjoni ppjanata 
tal-ispettru, imexxu analiżi dettaljata tas-
suq fejn jiġi eżaminat jekk l-allokazzjoni 
tkunx probabbli li tgħawweġ jew tnaqqas 
il-kompetizzjoni fis-swieq mobbli 
kkonċernati, filwaqt li jqisu d-drittijiet 
eżistenti tal-ispettru li jinsabu f’idejn 
operaturi relevanti tas-suq. Jekk l-
allokazzjoni tal-ispettru x’aktarx li 
tgħawweġ jew tnaqqas il-kompetizzjoni, l-
Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri l-aktar xierqa biex jippromwovu 
kompetizzjoni effikaċi, u tal-anqas waħda 
mill-miżuri li ġejjin, li huma bla ħsara 
għall-applikazzjoni tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni:

Or. en

Emenda 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont ta’ spettru li għalih jingħataw 
drittijiet għall-użu lil kwalunkwe operatur 

(a) L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont ta’ spettru li għalih jingħataw 
drittijiet għall-użu lil kwalunkwe operatur 
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ekonomiku jew jistgħu jorbtu 
kundizzjonijiet ma’ drittijiet għall-użu ta’ 
din ix-xorta, bħall-provvista ta’ aċċess bl-
ingrossa, f’ċerti meded jew f’ċerti gruppi 
ta’ meded b’karatteristiċi simili, 
pereżempju l-meded taħt il-1 GHz allokati 
lis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi;

ekonomiku jew jistgħu jorbtu 
kundizzjonijiet ma’ drittijiet għall-użu ta’ 
din ix-xorta, f’ċerti meded jew f’ċerti 
gruppi ta’ meded b’karatteristiċi simili, 
pereżempju l-meded taħt il-1 GHz allokati 
lis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi;

Or. en

Emenda 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont ta’ spettru li għalih jingħataw 
drittijiet għall-użu lil kwalunkwe operatur 
ekonomiku jew jistgħu jorbtu 
kundizzjonijiet ma’ drittijiet għall-użu ta’ 
din ix-xorta, bħall-provvista ta’ aċċess bl-
ingrossa, f’ċerti meded jew f’ċerti gruppi 
ta’ meded b’karatteristiċi simili, 
pereżempju l-meded taħt il-1 GHz allokati 
lis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi;

(a) L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont ta’ spettru li għalih jingħataw 
drittijiet għall-użu lil kwalunkwe operatur 
ekonomiku jew jistgħu jorbtu 
kundizzjonijiet ma’ drittijiet għall-użu ta’ 
din ix-xorta, bħall-provvediment ta’ aċċess 
bl-ingrossa, roaming nazzjonali jew 
reġjonali, f’ċerti meded jew f’ċerti gruppi 
ta’ meded b’karatteristiċi simili, 
pereżempju l-meded taħt il-1 GHz allokati 
lis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi;

Or. en

Emenda 278
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont ta’ spettru li għalih jingħataw 

(a) L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont ta’ spettru li għalih jingħataw 
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drittijiet għall-użu lil kwalunkwe operatur 
ekonomiku jew jistgħu jorbtu 
kundizzjonijiet ma’ drittijiet għall-użu ta’ 
din ix-xorta, bħall-provvista ta’ aċċess bl-
ingrossa, f’ċerti meded jew f’ċerti gruppi 
ta’ meded b’karatteristiċi simili, 
pereżempju l-meded taħt il-1 GHz allokati 
lis-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi;

drittijiet għall-użu lil kwalunkwe operatur 
jew jistgħu jorbtu kundizzjonijiet ma’ 
drittijiet għall-użu ta’ din ix-xorta, bħall-
provvediment ta’ aċċess bl-ingrossa, f’ċerti 
meded jew f’ċerti gruppi ta’ meded 
b’karatteristiċi simili, pereżempju l-meded 
taħt il-1 GHz allokati lis-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi;

Or. en

Emenda 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-Istati Membri jistgħu jirriservaw 
ċerta parti minn medda tal-ispettru jew 
grupp ta' meded tal-ispettru biex ikunu 
allokati lil min ikun dieħel ġdid li ma 
jkunux ġew allokati xi spettru qabel jew li 
kienu allokati spettru konsiderevolment 
inqas biex ikun żgurat li jkun hemm 
sitwazzjoni ta’ kundizzjonijiet indaqs bejn 
dawk li jkunu daħlu fi stadju bikri fis-suq 
mobbli u dawk li jkunu għadhom deħlin 
ġodda billi jiġi żgurat aċċess għall-meded 
aktar baxxi tal-ispettru fuq termini 
ugwali;

Or. en

Emenda 280
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-Istati Membri jistgħu jieħdu passi 
biex jaslu għal allokazzjoni iktar ugwali 
tal-ispettru bejn l-operaturi ekonomiċi 
billi jirriservaw spettru għal dawk li jkunu 
deħlin ġodda għal medda ta’ frekwenza 
jew grupp ta’ meded b’karatteristiki simili 
jew billi jirriservaw spettru għall-użu 
mingħajr liċenzja f’dawk il-meded;

Or. en

Emenda 281
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw li 
jagħtu drittijiet għall-użu ġodda jew 
jippermettu użi ta’ spettru ġodda f’ċerti 
meded, jew jistgħu jorbtu kundizzjonijiet 
mal-għoti ta’ drittijiet għall-użu ġodda jew 
mal-awtorizzazzjoni ta’ użi tal-ispettru 
ġodda, meta dan jista’ jwassal għal 
akkumulazzjoni ta’ frekwenzi tal-ispettru 
minn ċerti operaturi ekonomiċi li x'aktarx 
jirriżultaw fi ħsara sinifikanti lill-
kompetizzjoni.

(b) L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw li 
jagħtu drittijiet għall-użu ġodda jew 
jippermettu użi ta’ spettru ġodda f’ċerti 
meded, jew jistgħu jorbtu kundizzjonijiet 
mal-għoti ta’ drittijiet għall-użu ġodda jew 
mal-awtorizzazzjoni ta’ użi tal-ispettru 
ġodda, meta dan jista’ jwassal għal 
akkumulazzjoni ta’ frekwenzi tal-ispettru
minn ċerti operaturi ekonomiċi, f’każi fejn 
tali akkumulazzjoni x'aktarx tirriżulta fi 
ħsara sinifikanti lill-kompetizzjoni.

Or. ro

Emenda 282
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-Istati Membri jistgħu jemendaw id-
drittijiet eżistenti, skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2002/20/KE meta dan ikun 
meħtieġ sabiex tiġi rrimedjata l-
akkumulazzjoni eċċessiva tal-frekwenzi 
tal-ispettru ex-post f’ċerti operaturi 
ekonomiċi li tagħmel ħsara b’mod 
sinifikanti lill-kompetizzjoni.

(d) L-Istati Membri jistgħu jemendaw id-
drittijiet eżistenti, skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2002/20/KE meta dan ikun 
meħtieġ sabiex tiġi rrimedjata l-
akkumulazzjoni eċċessiva tal-frekwenzi 
tal-ispettru ex-post f’ċerti operaturi 
ekonomiċi li jkollha l-probabilità li 
tgħawweġ lill-kompetizzjoni (pereżempju 
tkun qed tiġi implimentata d-Direttiva 
2009/114/KE (Direttiva Riveduta tal-
GSM).

Or. en

Emenda 283
Catherine Trautmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta jkunu qed japplikaw il-miżuri kif 
hemm imsemmi fil-paragrafu 2, l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu dan 
f’konformità mal-proċeduri għall-
impożizzjoni jew il-varjazzjoni ta’ tali 
kundizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 
2009/140/KE, li temenda d-Direttivi 
2002/21/KE dwar qafas regolatorju 
komuni għan-netwerks u s-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, 
2002/19/KE dwar l-aċċess għan-netwerks 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u l-
faċilitajiet assoċjati u l-interkonnessjoni 
tagħhom, u 2002/20/KE dwar l-
awtorizzazzjoni tan-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.

Or. en
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Emenda 284
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni
effettiva.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw id-
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva. Għaldaqstant u sabiex jiġu 
evitati diskussjonijiet fit-tul li jimpedixxu 
l-introduzzjoni ta' prodotti u servizzi 
ġodda, l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw l-opportunità li jistabbilixxu 
skadenzi għan-negozjati mas-sidien tal-
artijiet jew ta’ proprjetà fir-rigward tal-
installar ta' infrastruttura passiva. Wara 
dan iż-żmien, għandu jitqies li ma jkun 
sar l-ebda ftehim u għandha tingħata l-
possibilità li jinbeda negozjar ġdid.

Or. en

Emenda 285
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw id-
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva u jippromwovu l-esperjenza tal-
utent aħħari permezz tal-koeżistenza bejn 
servizzi u apparati ġodda u eżistenti, billi 
jistabbilixxu miżuri bħalma huma djalogi 
bejn il-partijiet interessati u mekkaniżmi 
ta’ kumpens.

Or. en
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Emenda 286

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw id-
dewmien, huma nondiskriminatorji u 
jippromwovu kompetizzjoni effettiva billi 
jipprevjenu kull eżitu potenzjali kontra l-
kompetittività għall-benefiċċju taċ-
ċittadini u l-konsumaturi tal-UE.

Or. en

Emenda 287
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw id-
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva billi jipprevjenu kull eżitu 
potenzjali kontra l-kompetittività għall-
benefiċċju taċ-ċittadini u l-konsumaturi 
tal-UE.

Or. en
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Emenda 288
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw id-
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva billi jipprevjenu kull eżitu 
potenzjali kontra l-kompetittività għall-
benefiċċju taċ-ċittadini u l-konsumaturi 
tal-UE.

Or. en

Emenda 289
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni għas-
servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
jevitaw id-dewmien żejjed u jippromwovu 
kompetizzjoni effettiva għall-benefiċċju 
taċ-ċittadini u l-konsumaturi tal-UE.

Or. en

Emenda 290
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw id-
dewmien, jiżguraw eżiti prevedibbli u 
jippromwovu l-investiment u 
kompetizzjoni effettiva.

Or. ro

Emenda 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw id-
dewmien, ikunu nondiskriminatorji u 
jippromwovu kompetizzjoni effettiva.

Or. en

Emenda 292
Silvana Koch-Mehrin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw 
dewmien u jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni jevitaw id-
dewmien, ikunu nondiskriminatorji u 
jippromwovu kompetizzjoni effettiva.

Or. en
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Emenda 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn l-Istati Membri jixtiequ jadottaw 
kwalunkwe miżuri minn dawn kif inhuma 
kkuntemplati fil-paragrafu 2, huma 
għandhom jagħmlu dan permezz tal-
impożizzjoni ta’ kundizzjonijiet skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni, f’konformità mal-
proċeduri għall-impożizzjoni jew il-
varjazzjoni ta’ tali kundizzjonijiet 
stabbiliti fid-Direttiva 2009/140/KE*, li 
temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar 
qafas regolatorju komuni għan-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess 
għan-netwerks tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u l-faċilitajiet assoċjati u l-
interkonnessjoni tagħhom, u 2002/20/KE 
dwar l-awtorizzazzjoni tan-netwerks u s-
servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.
______________________
* ĠU L 337, 18.12.2009, p.37.

Or. en

Emenda 294
Maria Da Graça Carvalho

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn l-Istati Membri jixtiequ jadottaw 
kwalunkwe miżuri minn dawn kif inhuma 
kkuntemplati fil-paragrafu 2, huma 
għandhom jagħmlu dan permezz tal-
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impożizzjoni ta’ kundizzjonijiet skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni, f’konformità mal-
proċeduri għall-impożizzjoni jew il-
varjazzjoni ta’ tali kundizzjonijiet 
stabbiliti fid-Direttiva 2009/140/KE, li 
temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar 
qafas regolatorju komuni għan-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess 
għan-netwerks tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u l-faċilitajiet assoċjati u l-
interkonnessjoni tagħhom, u 2002/20/KE 
dwar l-awtorizzazzjoni tan-netwerks u s-
servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.

Or. en

Emenda 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn l-Istati Membri jixtiequ jadottaw 
kwalunkwe miżuri minn dawn kif inhuma 
kkuntemplati fil-paragrafu 2, huma 
għandhom jagħmlu dan permezz tal-
impożizzjoni ta’ kundizzjonijiet skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni, f’konformità mal-
proċeduri għall-impożizzjoni jew il-
varjazzjoni ta’ tali kundizzjonijiet 
stabbiliti fid-Direttiva 2009/140/KE, li 
temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar 
qafas regolatorju komuni għan-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess 
għan-netwerks tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u l-faċilitajiet assoċjati u l-
interkonnessjoni tagħhom, u 2002/20/KE 
dwar l-awtorizzazzjoni tan-netwerks u s-
servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.



PE460.855v01-00 46/107 AM\860614MT.doc

MT

Or. en

Emenda 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn l-Istati Membri jixtiequ jadottaw 
kwalunkwe miżuri minn dawn kif inhuma 
kkuntemplati fil-paragrafu 2, huma 
għandhom jagħmlu dan permezz tal-
impożizzjoni ta’ kundizzjonijiet skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva ta’ 
Awtorizzazzjoni, f’konformità mal-
proċeduri għall-impożizzjoni jew il-
varjazzjoni ta’ tali kundizzjonijiet 
stabbiliti fid-Direttiva 2009/140/KE, li 
temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar 
qafas regolatorju komuni għan-netwerks 
u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess 
għan-netwerks tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi u l-faċilitajiet assoċjati u l-
interkonnessjoni tagħhom, u 2002/20/KE 
dwar l-awtorizzazzjoni tan-netwerks u s-
servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.

Or. en

Emenda 297
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-prinċipji tan-
newtralità tas-servizzi u tat-teknoloġija, l-
Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jieħdu l-passi 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw 

1. Mingħajr ħsara għall-prinċipji tan-
newtralità tas-servizzi u tat-teknoloġija, l-
Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jieħdu l-passi 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw 
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irwieħhom li fl-Unjoni jiġi allokat spettru 
suffiċjenti għal finijiet ta’ kopertura u ta’ 
kapaċità, ħalli jkun żgurat li l-
applikazzjonijiet bla fili jagħtu kontribut 
effettiv sabiex tintlaħaq il-mira li, sal-2020, 
iċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għal 
broadband b’veloċità ta’ mill-inqas 
30 Mbps.

irwieħhom li fl-Unjoni jiġi allokat spettru 
suffiċjenti għal finijiet ta’ kopertura u ta’ 
kapaċità (inlkluż in-netwerk backhaul), 
ħalli jkun żgurat li l-applikazzjonijiet bla 
fili jagħtu kontribut effettiv sabiex 
tintlaħaq il-mira li, sal-2020, iċ-ċittadini 
kollha jkollhom aċċess għal broadband 
b’veloċità ta’ mill-inqas 30 Mbps.

Or. en

Emenda 298
Leonidas Donskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-prinċipji tan-
newtralità tas-servizzi u tat-teknoloġija, l-
Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jieħdu l-passi 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw 
irwieħhom li fl-Unjoni jiġi allokat spettru 
suffiċjenti għal finijiet ta’ kopertura u ta’ 
kapaċità, ħalli jkun żgurat li l-
applikazzjonijiet bla fili jagħtu kontribut 
effettiv sabiex tintlaħaq il-mira li, sal-2020, 
iċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għal 
broadband b’veloċità ta’ mill-inqas
30 Mbps.

1. Mingħajr ħsara għall-prinċipji tan-
newtralità tas-servizzi u tat-teknoloġija, l-
Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jieħdu l-passi 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw 
irwieħhom li fl-Unjoni jkun hemm 
disponibbli spettru armonizzat suffiċjenti 
għal finijiet ta’ kopertura u ta’ kapaċità, 
biex b’hekk l-Unjoni jkun jista’ jkollha l-
ogħla veloċità ta’ broadband fid-dinja
ħalli jkun żgurat li l-applikazzjonijiet bla 
fili u l-pożizzjoni ta' quddiem nett tal-
Ewropa fir-rigward ta’ servizzi ġodda 
jagħtu kontribut effettiv għat-tkabbir 
ekonomiku, sabiex tintlaħaq il-mira li, sal-
2020, iċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess 
għal broadband b’veloċitajiet ta’ mhux 
inqas minn 30 Mbps.

Or. en
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Emenda 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-prinċipji tan-
newtralità tas-servizzi u tat-teknoloġija, l-
Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jieħdu l-passi 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw 
irwieħhom li fl-Unjoni jiġi allokat spettru 
suffiċjenti għal finijiet ta’ kopertura u ta’ 
kapaċità, ħalli jkun żgurat li l-
applikazzjonijiet bla fili jagħtu kontribut 
effettiv sabiex tintlaħaq il-mira li, sal-2020, 
iċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għal 
broadband b’veloċità ta’ mill-inqas 
30 Mbps.

1. Mingħajr ħsara għall-prinċipji tan-
newtralità tas-servizzi u tat-teknoloġija, l-
Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jieħdu l-passi 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw 
irwieħhom li fl-Unjoni jiġi allokat spettru 
suffiċjenti għal finijiet ta’ kopertura u ta’ 
kapaċità, ħalli jkun żgurat li l-
applikazzjonijiet bla fili jagħtu kontribut 
effettiv sabiex tintlaħaq il-mira li, sal-2020, 
iċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għal 
netwerk ta’ broadband li jkollu kapaċità 
ta’ veloċità ta’ mill-inqas 30 Mbps.

Or. en

Emenda 300
Leonidas Donskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-1 ta’ Jannar 2012, l-Istati Membri 
għandhom jawtorizzaw l-użu tal-ispettru
kollu indikat mid-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni 2008/477/KE (2.5–
2.69 GHz), 2008/411/KE (3.4–3.8 GHz) u 
2009/766/KE (900/1800 MHz), 
f’kundizzjonijiet li jipprovdu lill-
konsumaturi b’aċċess faċli għas-servizzi
broadband bla fili.

2. Sal-1 ta’ Jannar 2012, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-meded indikati mid-
Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni 2008/477/KE (2.5–
2.69 GHz), 2008/411/KE (3.4–3.8 GHz) u 
2009/766/KE (900/1800 MHz), 
disponibbli, bil-għan li jippromwovu 
disponibilità aktar wiesgħa tas-servizzi
broadband bla fili għall-benefiċċju taċ-
ċittadini u l-konsumaturi tal-UE, 
mingħajr ħsara għall-installar eżistenti u 
futur ta’ servizzi oħra li għandhom aċċess 
ugwali għal dan l-ispettru taħt il-
kondizzjonijiet speċifikati f’dawk id-
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Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni. 

Or. en

Emenda 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-1 ta’ Jannar 2012, l-Istati Membri 
għandhom jawtorizzaw l-użu tal-ispettru 
kollu indikat mid-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni 2008/477/KE (2.5–
2.69 GHz), 2008/411/KE (3.4–3.8 GHz) u 
2009/766/KE (900/1800 MHz), 
f’kundizzjonijiet li jipprovdu lill-
konsumaturi b’aċċess faċli għas-servizzi 
broadband bla fili.

2. Sal-1 ta’ Jannar 2012, l-Istati Membri 
għandhom jawtorizzaw l-użu tal-ispettru 
kollu indikat mid-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni 2008/477/KE (2.5–
2.69 GHz), 2008/411/KE (3.4–3.8 GHz) u 
2009/766/KE (900/1800 MHz), 
f’kundizzjonijiet li jipprovdu lill-
konsumaturi aċċess faċli għas-servizzi 
broadband bla fili, mingħajr ħsara għall-
installar eżistenti u futur ta’ servizzi oħra 
li għandhom aċċess ugwali għal dan l-
ispettru taħt il-kondizzjonijiet speċifikati 
fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni
2008/411/KE.

Or. en

Emenda 302
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-1 ta’ Jannar 2012, l-Istati Membri 
għandhom jawtorizzaw l-użu tal-ispettru 
kollu indikat mid-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni 2008/477/KE (2.5–
2.69 GHz), 2008/411/KE (3.4–3.8 GHz) u 
2009/766/KE (900/1800 MHz), 
f’kundizzjonijiet li jipprovdu lill-

2. Sal-1 ta’ Jannar 2012, l-Istati Membri 
għandhom jawtorizzaw l-użu tal-ispettru 
kollu indikat mid-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni 2008/477/KE (2.5–
2.69 GHz), 2008/411/KE (3.4–3.8 GHz) u 
2009/766/KE (900/1800 MHz), 
f’kundizzjonijiet li jipprovdu lill-
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konsumaturi b’aċċess faċli għas-servizzi 
broadband bla fili.

konsumaturi aċċess faċli għas-servizzi 
broadband bla fili; bil-għan li tiġi żgurata 
l-armonizzazzjoni, l-użu tal-medda tat-3.4-
3.8 GHz għandu jkun ibbażat fuq l-eżitu 
tal-ħidma dejjem għaddejja tal-korpi ta' 
standardizzazzjoni.

Or. en

Emenda 303

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-1 ta’ Jannar 2012, l-Istati Membri 
għandhom jawtorizzaw l-użu tal-ispettru 
kollu indikat mid-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni 2008/477/KE (2.5–
2.69 GHz), 2008/411/KE (3.4–3.8 GHz) u 
2009/766/KE (900/1800 MHz), 
f’kundizzjonijiet li jipprovdu lill-
konsumaturi b’aċċess faċli għas-servizzi 
broadband bla fili.

2. Sal-1 ta’ Jannar 2012, l-Istati Membri 
għandhom jawtorizzaw l-użu tal-ispettru 
kollu indikat mid-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni 2008/477/KE (2.5–
2.69 GHz), 2008/411/KE (3.4–3.8 GHz) u 
2009/766/KE (900/1800 MHz), 
f’kundizzjonijiet li jipprovdu lill-
konsumaturi aċċess mingħajr liċenzja u 
nondiskriminatorju għas-servizzi 
broadband bla fili.

Or. en

Emenda 304
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu t-titjib dejjem għaddej min-
naħa tal-fornituri tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi tan-netwerks tagħhom biex 
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jilħqu t-teknoloġija l-aktar riċenti u l-
aktar effiċjenti, bil-għan li joħolqu d-
dividenti tagħhom stess.

Or. en

Emenda 305
Leonidas Donskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. Fl-Istati Membri fejn 
ċirkostanzi nazzjonali jew lokali 
eċċezzjonali, inklużi problemi 
traskonfinali ta’ koordinament tal-
frekwenzi, ikunu jipprevjenu d-
disponibilità tal-medda, il-Kummissjoni 
għandha tawtorizza derogi speċifiċi sa 
tmiem l-2015 bi tweġiba għall-
applikazzjoni mill-Istat Membru 
kkonċernat. Jekk il-problemi 
traskonfinali tal-koordinazzjoni tal-
frekwenzi ma’ pajjiż terz wieħed jew aktar 
ikomplu jipprevjenu aktar id-disponibilità 
tal-medda, il-Kummissjoni tawtorizza 
derogi eċċezzjonali fuq bażi annwali 
sakemm l-ostakoli li ssemmew qabel 
jitneħħew. Skont l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha żżomm taħt eżami l-użu tal-
ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni biex b’hekk 
tiġi ssodisfata ż-żieda fid-domanda għall-
broadband bla fili.
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Emenda 306
Vladimir Urutchev

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE. 
Fl-Istati Membri fejn ċirkostanzi nazzjonali 
jew lokali speċifiċi jew problemi 
traskonfinali ta’ koordinament tal-
frekwenzi ma’ pajjiż terz jew aktar ikunu 
jipprevjenu d-disponibilità tal-medda, l-
implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 
2010/267/UE tal-Kummissjoni tista’ tiġi 
posposta sakemm tali ostakoli jitneħħew. 
L-Istati Membri relevanti għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni filwaqt li 
jikkonfermaw l-intenzjoni tagħhom li 
jagħmlu użu tat-tħollija għal aktar tard 
tal-implimentazzjoni kif spjegat f'dan il-
paragrafu mhux aktar tard minn 6 xhur 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni 
preżenti. Skont l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha żżomm taħt eżami l-użu tal-
ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

Or. en
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Emenda 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. Fl-Istati Membri fejn 
ċirkostanzi nazzjonali jew lokali 
eċċezzjonali jkunu jipprevjenu d-
disponibilità tal-medda, il-Kummissjoni 
għandha tawtorizza derogi speċifiċi sa 
tmiem l-2015 bi tweġiba għall-
applikazzjoni dovutement raġunata mill-
Istat Membru kkonċernat. Jekk il-
problemi traskonfinali tal-koordinazzjoni 
tal-frekwenzi ma’ pajjiż terz wieħed jew 
aktar ikomplu jipprevjenu aktar id-
disponibilità tal-medda, il-Kummissjoni 
tista’ tawtorizza derogi eċċezzjonali fuq 
bażi annwali sakemm tali ostakoli 
jitneħħew. Skont l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha żżomm taħt eżami l-użu tal-
ispettru tar-radju kollu kemm hu u 
tivvaluta jekk l-ispettru addizzjonali jistax 
jiġi lliberat u jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
ta’ applikazzjonijiet ġodda. Dan għandu 
jinkludi, pereżempju, l-użu ta’ teknoloġiji 
bbażati fuq il-WiFi u d-DVB bħala 
pjattaforma kumplementarja għas-servizzi 
għall-apparati mobbli.

Or. en
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Emenda 308
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. Fl-Istati Membri fejn 
ċirkostanzi nazzjonali jew lokali 
eċċezzjonali jkunu jipprevjenu d-
disponibilità tal-medda, il-Kummissjoni 
għandha tawtorizza derogi speċifiċi sa 
tmiem l-2015 bi tweġiba għall-
applikazzjoni dovutement raġunata mill-
Istat Membru kkonċernat. Jekk il-
problemi traskonfinali tal-koordinazzjoni 
tal-frekwenzi ma’ pajjiż terz wieħed jew 
aktar ikomplu jipprevjenu aktar id-
disponibilità tal-medda, il-Kummissjoni 
tista’ tawtorizza derogi eċċezzjonali fuq 
bażi annwali sakemm tali ostakoli 
jitneħħew.
Skont l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha tivvaluta jekk l-ispettru 
addizzjonali jistax jiġi lliberat u jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni ta’ applikazzjonijiet 
ġodda, fir-rigward tal-gwida tal-
inventarju fl-Artikolu 8.

Or. en

Emenda 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. Fl-Istati Membri fejn 
ċirkostanzi nazzjonali jew lokali 
eċċezzjonali jkunu jipprevjenu d-
disponibilità tal-medda, il-Kummissjoni 
għandha tawtorizza derogi speċifiċi sa 
tmiem l-2015 bi tweġiba għall-
applikazzjoni dovutement raġunata mill-
Istat Membru kkonċernat. Jekk il-
problemi traskonfinali tal-koordinazzjoni 
tal-frekwenzi ma’ pajjiż terz wieħed jew 
aktar ikomplu jipprevjenu aktar id-
disponibilità tal-medda, il-Kummissjoni 
tista’ tawtorizza derogi eċċezzjonali fuq 
bażi annwali sakemm tali ostakoli 
jitneħħew. Skont l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha żżomm taħt eżami l-użu tal-
ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

Or. en

Emenda 310
Peter Skinner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 

3. Sas-17 ta’ Ġunju 2015, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
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mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. Fl-Istati Membri fejn il-
proċess tal-bidla diġitali diġà jinsab 
avvanzat ġmielu jew diġà tlesta u fejn il-
migrazzjoni tas-servizzi obbligatorji tista’ 
tkun ġestita fil-ħin il-Kummissjoni 
tirrakkomanda li l-medda ssir disponibbli 
sal-1 ta’ Jannar 2013. Skont l-Artikolu 9 
tad-Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha żżomm taħt eżami l-użu tal-
medda UHF (jiġifieri l-ispettru bejn it-300 
MHz u t-3GHz) u tivvaluta jekk l-ispettru 
addizzjonali jistax jiġi lliberat u jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni ta’ applikazzjonijiet 
ġodda.

Or. en

Emenda 311
Jens Rohde

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għall-allokazzjoni tal-ispettru
għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi f’konformità mal-
kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali
biss u meta raġunijiet storiċi ġġustifikati 
b’mod xieraq jimpedixxu d-disponibilità 
tal-medda, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015.
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Or. en

Emenda 312
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sas-17 ta’ Ġunju 2015, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. Fl-Istati Membri fejn 
il-proċess tal-bidla diġitali diġà jinsab 
avvanzat ġmielu jew tlesta u fejn il-
migrazzjoni tas-servizzi obbligatorji tista’ 
tkun ġestita fil-ħin, il-Kummissjoni
tirrakkomanda li l-medda ssir disponibbli 
sal-1 ta’ Jannar 2013. Skont l-Artikolu 9 
tad-Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha żżomm taħt eżami l-użu tal-
ispettru bejn 300 MHz u 6 GHz u tivvaluta 
jekk l-ispettru addizzjonali jistax jiġi 
lliberat u jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

Or. fr

Emenda 313
Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 

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

mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu
tal-medda UHF (jiġifieri tal-ispettru bejn 
300 MHz u 3GHz) u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

Or. en

Emenda 314
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 316
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 

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

Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru taħt il-1 GHz u, fuq il-bażi tal-
esperzjenza fis-suq b'servizzi ġodda li jsiru 
bil-medda ta' 800 MHz, tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

Or. en

Emenda 317

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru taħt il-1 GHz, bejn 300 MHz u 
6 GHz u tivvaluta jekk l-ispettru 
addizzjonali jistax jiġi lliberat u jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni ta’ applikazzjonijiet 
ġodda.

Or. en
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Emenda 318
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, hija mistiedna tieħu 
azzjoni fil-livelli xierqa biex tikseb l-
armonizzazzjoni ulterjuri u użu iktar 
effiċenti fl-Unjoni tal-medda tal-1.5 MHz 
(1452-1492 MHz), medda diġà kondiviża 
bejn l-użu satellitari u dak terrestri, u tal-
medda ta' 2.3 GHz (2300-2400 MHz) għal 
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servizzi broadband bla fili. Il-
Kummissjoni għandha timmonitorja 
kontinwament ir-rekwiżiti ta’ kapaċità 
għas-servizzi broadband bla fili u meta 
jkun iġġustifikat, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tevalwa l-ħtieġa 
għal azzjoni għall-armonizzazzjoni ta’ 
meded addizzjonali tal-ispettru, bħal 
pereżempju l-medda ta' 700 MHz (694-
790 MHz) b'appoġġ għad-domanda 
dejjem ikbar għal servizzi mobbli tal-
broadband primarjament minħabba 
kontenut awdjoviżiv. Armonizzazzjoni 
ulterjuri bħal din għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għas-soluzzjonijiet 
teknoloġiċi li jistgħu jiġu adottati fl-
Unjoni u għandha tiżgura kundizzjonijiet 
ta' parità bejn id-diversi soluzzjonijiet 
teknoloġiċi u appoġġ għall-emerġenza ta' 
operaturi pan-Ewropej fi ħdan l-Unjoni.

Or. en

Emenda 320
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni, f’koperazzjoni mal-
Istati Membri, hija mistiedna tieħu 
azzjoni fil-livelli xierqa biex tikseb 
armonizzazzjoni u tuża l-medda ta' 
1.5 GHz (1452-1492 MHz) u l-medda ta' 
2.3 GHz (2300-2400 MHz) għal servizzi 
broadband bla fili. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja kontinwament ir-
rekwiżiti ta’ kapaċità għas-servizzi 
broadband bla fili u meta jkun 
iġġustifikat, f’koperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tevalwa l-ħtieġa għal 
azzjoni għall-armonizzazzjoni ta’ meded 
addizzjonali tal-ispettru, bħal pereżempju 
l-medda ta' 700 MHz (694-790 MHz). L-
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Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn 
huwa xieraq, l-ispiża għall-migrazzjoni 
jew l-allokazzjoni mill-ġdid tal-użu tal-
ispettru jkunu adegwatament 
ikkumpensati skont il-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 321
Leonidas Donskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni, f’koperazzjoni mal-
Istati Membri, hija mistiedna tieħu 
azzjoni fil-livelli xierqa biex tikseb 
armonizzazzjoni u tuża l-medda tal-1.5 
MHz (1452-1492 MHz) u l-medda tat-2.3 
GHz (2300-2400 MHz) għal servizzi 
broadband bla fili. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja kontinwament ir-
rekwiżiti ta’ kapaċità għas-servizzi 
broadband bla fili u meta jkun 
iġġustifikat, f’koperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tevalwa l-ħtieġa għal 
azzjoni għall-armonizzazzjoni ta’ meded 
addizzjonali tal-ispettru, bħal pereżempju 
l-medda ta' 700 MHz (694-790 MHz).
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn huwa xieraq, l-ispiża għall-
migrazzjoni jew l-allokazzjoni mill-ġdid 
tal-użu tal-ispettru jkunu adegwatament 
ikkumpensati skont il-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 322
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-
Istati Membri, hija mistiedna tevalwa l-
bżonn għal u l-fattibilità tal-
armonizzazzjoni u l-użu ta' meded 
addizzjonali ta' spettru għas-servizzi 
broadband bla fili f'rabta mal-linja tal-
inventorju fl-Artikolu 8 u bi qbil mal-
qafas regolatorju eżistenti. Il-
Kummissjoni għandha timmonitorja 
kontinwament ir-rekwiżiti ta’ kapaċità 
għas-servizzi broadband bla fili u meta 
jkun iġġustifikat, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tevalwa l-ħtieġa 
għal azzjoni għall-armonizzazzjoni ta’ 
meded addizzjonali tal-ispettru.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn huwa xieraq, l-ispiża għall-
migrazzjoni jew l-allokazzjoni mill-ġdid 
tal-użu tal-ispettru jkunu adegwatament
ikkumpensati skont il-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 323
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, hija mistiedna tieħu 
azzjoni fil-livelli xierqa biex tikseb l-
armonizzazzjoni u l-użu effiċenti tal-
medda ta' 900 MHz u tal-medda ta' 
2.3 GHz (2300-2400 MHz) għal servizzi 
broadband bla fili. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja kontinwament ir-
rekwiżiti ta’ kapaċità għas-servizzi 
broadband bla fili  L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ispiża għall-
migrazzjoni jew l-allokazzjoni mill-ġdid 
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tal-użu tal-ispettru jkunu adegwatament 
ikkumpensati skont il-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tieħu azzjoni 
adegwata biex tarmonizza kwalunkwe 
spettru ulterjuri li jkun hemm bżonn biex 
tintlaqa' d-domanda miżjuda mill-
konsumaturi għall-broadband mobbli u 
servizzi ġodda oħra ta' komunikazzjoni 
bla fili, inkluża l-armonizzazzjoni tal-
meded ta' 1.5 GHz u ta' 2.3 GHz u 
reviżjoni tal-użu tal-ispettru taħt il-1 GHz, 
inkluża l-armonizzazzjoni possibbli tal-
medda ta' 700 MHz li għaliha l-
Kummissjoni se tippreżenta l-proposti 
tagħha għal azzjoni potenzjali ulterjuri 
sal-1 ta' Jannar 2014.

Or. en

Emenda 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, hija mistiedna tieħu 
azzjoni fil-livelli xierqa biex tikseb l-
armonizzazzjoni u l-użu effiċenti tal-
medda ta' 900 MHz u tal-medda ta' 
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2.3 GHz (2300-2400 MHz) għal servizzi 
broadband bla fili. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja kontinwament ir-
rekwiżiti ta’ kapaċità għas-servizzi 
broadband bla fili  L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ispiża għall-
migrazzjoni jew l-allokazzjoni mill-ġdid 
tal-użu tal-ispettru jkunu adegwatament 
ikkumpensati skont il-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 326
Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni, f’koperazzjoni mal-
Istati Membri, hija mistiedna tieħu 
azzjoni fil-livelli xierqa biex tikseb 
armonizzazzjoni u tuża l-medda tal-1.5 
MHz (1452-1492 MHz) u l-medda tat-2.3 
GHz (2300-2400 MHz) għal servizzi 
broadband bla fili. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja kontinwament ir-
rekwiżiti ta’ kapaċità għas-servizzi 
broadband bla fili u, addizzjonalment, 
tieħu azzjoni biex tippromwovi Dividend 
Diġitali ieħor (698-790 MHz) u 
tikkunsidra l-konverġenza ta’ servizzi 
għal 470 - 698 MHz fuq żmien twil.

Or. en

Emenda 327
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tivvaluta jekk 
spettru addizzjonali bħall-medda ta' 
700 MHz jistax jiġi lliberat u jsir 
disponibbli. Din il-valutazzjoni għanda 
tikkunsidra: l-evoluzzjoi tat-teknoloġiji 
tal-ispettru; il-bżonnijiet futuri possibbli 
tax-xandir bir-radju u bit-televiżjoni; u n-
nuqqas ta' spettru f'meded oħra adegwati 
għall-kopertura tal-broadband bla fili.

Or. en

Emenda 328
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-provvista ta’ aċċess għall-
kontenut u għas-servizzi broadband 
permezz tal-medda ta’ 790-862 MHz 
(800 MHz) ikun inkoraġġit f’żoni ftit li 
xejn popolati, b’mod partikolari permezz 
tal-obbligi tal-koperatura; meta tagħmel 
dan, hija għandha teżamina modi u, fejn 
ikun meħtieġ, tieħu miżuri xierqa sabiex 
tiżgura ruħha li l-liberalizzazzjoni tal-
medda tat-800 MHz ma taffetwax ħażin 
lill-utenti tal-ħolqien ta’ programmi u ta’ 
avvenimenti speċjali (PMSE) u utenti oħra 
eżistenti tal-medda ta' 800 MHz. L-Istati 
Membri għandhom jeżaminaw modi u, 
fejn ikun meħtieġ, jieħdu miżuri xierqa 
jiżguraw li l-allokazzjoni mill-ġdid tal-
medda ta' 800 MHz ma taffetwax ħażin l-
abilità tal-utenti finali li joperaw apparat 
u tagħmir mhux tar-radju li jikkonforma 
mal-istandards eżistenti, u li jagħmel użu 
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mill-istess medda tal-ispettru.

Or. en

Emenda 329
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

L-Istati Membri, b'kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jeżaminaw modi 
u, fejn xieraq, jieħdu miżuri tekniċi u 
regolatorji sabiex jiżguraw li l-ispettru 
suffiċenti huwa disponibbli għall-utenti 
tal-ħolqien ta’ programmi u ta’ 
avvenimenti speċjali (PMSE). Il-
Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi lill-
Istati Membri biex jiżguraw id-
disponiblità fil-ħin ta' fondi suffiċenti li 
jkopru l-ispejjeż diretti tal-migrazzjoni u l-
ispejjeż diretti assoċjati mal-protezzjoni 
tal-PMSE u tas-servizzi tax-xandir. 

Or. en
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Emenda 330
Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-provvista ta’ aċċess għall-
kontenut u għas-servizzi broadband 
permezz tal-medda ta’ 790-862 MHz 
(800 MHz) ikun inkoraġġit f’żoni ftit li 
xejn popolati, b’mod partikolari permezz 
tal-obbligi tal-koperatura; meta jagħmlu 
dan, huma għandhom jeżaminaw modi u, 
fejn ikun meħtieġ, jieħdu miżuri xierqa 
sabiex jiżguraw irwieħhom li l-
liberalizzazzjoni tal-medda tat-800 MHz 
ma taffetwax ħażin lill-utenti tal-ħolqien 
ta’ programmi u ta’ avvenimenti speċjali 
(PMSE) u li fil-każ tal-istazzjonijiet DTT 
li bħalissa jużaw din il-medda li se 
jkollhom jiġu riallokati taħt is-790 MHz, 
l-ispejjeż imġarrba mix-xandara u l-utenti 
minħabba perjodu ta' xandir simultanju 
jew minħabba l-adattament tal-emissjoni 
jew it-tagħmir ta' riċeviment għall-
istazzjonijiet il-ġodda jiġu kkumpinsati 
b'mod xieraq. .

Or. en

Emenda 331
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-provvista ta’ aċċess għall-
kontenut u għas-servizzi broadband 

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

permezz tal-medda ta’ 790-862 MHz 
(800 MHz) ikun inkoraġġit f’żoni ftit li 
xejn popolati, b’mod partikolari permezz 
tal-obbligi tal-koperatura; meta jagħmlu 
dan, huma għandhom jiżguraw irwieħhom 
li l-liberalizzazzjoni tal-medda tat-
800 MHz ma taffettwax ħażin lill-utenti 
tal-ħolqien ta’ programmi u ta’ 
avvenimenti speċjali (PMSE) u lill-
attivitajiet kurrenti u futuri tax-xandir 
bir-radju u għandhom jagħmlu l-
arranġamenti xierqa biex jikkumpensaw 
lill-utenti eżistenti għal kwalunkwe spiża 
li jġarrbu tal-migrazzjoni.

Or. de

Emenda 332
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-provvista ta’ aċċess għall-
kontenut u għas-servizzi broadband 
permezz tal-medda ta’ 790-862 MHz 
(800 MHz) ikun inkoraġġit f’żoni ftit li 
xejn popolati, b’mod partikolari permezz 
tal-obbligi tal-koperatura; meta jagħmlu 
dan, huma għandhom jiżguraw irwieħhom 
li l-liberalizzazzjoni tal-medda tat-
800 MHz ma taffettwax ħażin lill-utenti 
tal-ħolqien ta’ programmi u ta’ 
avvenimenti speċjali (PMSE) u lill-
attivitajiet kurrenti u futuri tax-xandir 
bir-radju u għandhom jagħmlu l-
arranġamenti xierqa biex jikkumpensaw 
lill-utenti eżistenti għal kwalunkwe spiża 
li jġarrbu tal-migrazzjoni.

Or. de
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Emenda 333
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

L-Istati Membri u l-Kummissjoni
għandhom jeżaminaw modi u, fejn xieraq, 
jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li l-ispettru 
suffiċenti huwa disponibbli għall-utenti 
tal-ħolqien ta’ programmi u ta’ 
avvenimenti speċjali (PMSE).

Or. en

Emenda 334
Sabine Verheyen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-provvista ta’ aċċess għall-
kontenut u għas-servizzi broadband 

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

permezz tal-medda ta’ 790-862 MHz 
(800 MHz) ikun inkoraġġit f’żoni ftit li 
xejn popolati, b’mod partikolari permezz 
tal-obbligi tal-koperatura; meta jagħmlu 
dan, huma għandhom jeżaminaw modi u, 
fejn ikun meħtieġ, jieħdu miżuri xierqa 
sabiex jiżguraw irwieħhom li l-
liberalizzazzjoni tal-medda tat-800 MHz 
ma taffetwax ħażin lill-utenti tal-ħolqien 
ta’ programmi u ta’ avvenimenti speċjali 
(PMSE) u lis-servizzi eżistenti u futuri 
tax-xandir. Dan jinkludi miżuri biex tkun 
evitata l-interferenza.

Or. en

Emenda 335
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda 336
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

lill-utenti tal-ħolqien ta’ programmi u ta’ 
avvenimenti speċjali (PMSE) u utenti oħra 
eżistenti tal-medda ta' 800 MHz.

Or. en

Emenda 338
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 339
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-provvista ta’ aċċess għall-

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

kontenut u għas-servizzi broadband 
permezz tal-medda ta’ 790-862 MHz 
(800 MHz) ikun inkoraġġit f’żoni ftit li 
xejn popolati, b’mod partikolari permezz 
tal-obbligi tal-koperatura; meta jagħmlu 
dan, huma għandhom jeżaminaw modi u, 
fejn ikun meħtieġ, jieħdu miżuri xierqa 
sabiex jiżguraw irwieħhom li l-
liberalizzazzjoni tal-medda tat-800 MHz la 
taffetwa ħażin lill-utenti tal-ħolqien ta’ 
programmi u ta’ avvenimenti speċjali 
(PMSE) u lanqas twassal għal tfixkil tas-
servizzi eżistenti tax-xandir.

Or. en

Emenda 340
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri, flimkien mal-
Kummissjoni, għandhom jieħdu l-miżuri 
tekniċi u regolatorji meħtieġa biex jiġu 
evitati l-interferenzi bejn is-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi fil-medda 
tal-frekwenza ta’ 800 MHz għas-servizzi 
tax-xandir u l-utenti PMSE taħt is-790 
MHz.
Il-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi 
lill-Istati Membri biex jiżguraw li jkun 
hemm riżorsi finanzjarji suffiċenti 
disponibbli fil-ħin biex ikopru l-ispejjeż 
tal-migrazzjoni u l-ispejjeż marbuta mal-
miżuri li jillimitaw l-interferenza mas-
servizzi tax-xandir.

Or. fr
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Emenda 341
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tevalwa l-
fattibilità li testendi l-allokazzjonijiet tal-
ispettru mingħajr liċenzja għas-sistemi ta’ 
aċċess bla fili, inklużi n-netwerks lokali 
tar-radju, kif stabbilit fid-Deċiżjoni 
2005/513/KE, għal parti ikbar b'mod 
sinifikanti tal-medda ta' 5 GHz 
identifikata permezz tal-inventorju fl-
Artikolu 8, sabiex takkomoda r-rekwiżiti 
tal-istandards emerġenti f'dan il-qasam.

Or. en

Emenda 342
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tevalwa l-
probabilità li testendi l-allokazzjonijiet tal-
ispettru mingħajr liċenzja għas-sistemi ta’ 
aċċess bla fili inklużi n-netwerks lokali 
tar-radju kif stabbilit fid-Deċiżjoni 
2005/513/KE f'rabta mal-inventarju fl-
Artikolu 8 u skont l-użu tal-ispettru għal 
użi oħra.

Or. en
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Emenda 343
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri, b’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jimplimentaw il-
miżuri tekniċi u regolatorji meħtieġa biex 
jiġu evitati l-interferenzi dannużi bejn is-
servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
fil-medda tal-frekwenza ta’ 800 MHz u l-
utenti PMSE taħt is-790 MHz.

Or. en

Emenda 344
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. B'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
tekniċi u regolatorji neċessarji sabiex 
jiżguraw li l-interferenza ma jkollhiex 
effetti ħżiena fuq il-fornituri tas-servizzi 
tax-xandir bir-radju u fuq l-utenti PMSE. 

Or. de

Emenda 345
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha 
tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex 
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jiżguraw id-disponiblità fil-ħin ta' fondi 
suffiċenti li jkopru l-ispejjeż tal-
migrazzjoni u l-ispejjeż assoċjati mal-
miżuri li jillimitaw l-interferenza fis-
servizzi tax-xandir. 

Or. en

Emenda 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni qed tiġi mistiedna 
tadotta, bħala prijorità, miżuri xierqa, skont 
l-Artikolu 9b(3) tad-Direttiva 2002/21/KE, 
sabiex tiżgura ruħha li l-Istati Membri 
jippermettu negozju fl-Unjoni tad-drittijiet 
għall-użu tal-ispettru fil-meded armonizzati 
ta’ 790–862 MHz (il-“medda tat-800 
MHz”), 880–915 MHz, 925–960 MHz, 
1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 1900–
1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–
2170 MHz, 2.5–2.69 GHz, u 3.4–3.8 GHz.

5. Il-Kummissjoni qed tiġi mistiedna 
tadotta, bħala prijorità, miżuri xierqa, skont 
l-Artikolu 9b(3) tad-Direttiva 2002/21/KE, 
sabiex tiżgura ruħha li l-Istati Membri 
jippermettu negozju fl-Unjoni tad-drittijiet 
għall-użu tal-ispettru fil-meded armonizzati 
ta’ 790–862 MHz (il-“medda tat-800 
MHz”), 880–915 MHz, 925–960 MHz, 
1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 1900–
1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–
2170 MHz, 2.5–2.69 GHz, u 3.4–3.8 GHz 
u parti addizzjonali oħra tal-ispettru li qed 
tiġi liberalizzata għas-servizzi mobbli, 
mingħajr preġudizzju għall-użu eżistenti u 
futur ta’ servizzi oħra li għandhom aċċess 
ugwali għal dan l-ispettru bil-
kondizzjonijiet speċifikati fid-Deċiżjonijiet 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni qed tiġi mistiedna 
tadotta, bħala prijorità, miżuri xierqa, skont 
l-Artikolu 9b(3) tad-Direttiva 2002/21/KE, 
sabiex tiżgura ruħha li l-Istati Membri 
jippermettu negozju fl-Unjoni tad-drittijiet 
għall-użu tal-ispettru fil-meded armonizzati 
ta’ 790–862 MHz (il-“medda tat-800 
MHz”), 880–915 MHz, 925–960 MHz, 
1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 1900–
1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–
2170 MHz, 2.5–2.69 GHz, u 3.4–3.8 GHz.

5. Il-Kummissjoni qed tiġi mistiedna 
tadotta, bħala prijorità, miżuri xierqa, skont 
l-Artikolu 9b(3) tad-Direttiva 2002/21/KE, 
sabiex tiżgura ruħha li l-Istati Membri 
jippermettu negozju fl-Unjoni tad-drittijiet 
għall-użu tal-ispettru fil-meded armonizzati 
ta’ 790–862 MHz (il-“medda tat-800 
MHz”), 880–915 MHz, 925–960 MHz, 
1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 1900–
1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–
2170 MHz, 2.5–2.69 GHz, u 3.4–3.8 GHz 
u kwalunkwe medda oħra li tista' tiġi 
liberalizzata u armonizzata għall-
broadband mobbli u għal servizzi oħra  
ġodda tal-komunikazzjoni bla fili.

Or. en

Emenda 348
Leonidas Donskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni qed tiġi mistiedna 
tadotta, bħala prijorità, miżuri xierqa, skont 
l-Artikolu 9b(3) tad-Direttiva 2002/21/KE, 
sabiex tiżgura ruħha li l-Istati Membri 
jippermettu negozju fl-Unjoni tad-drittijiet 
għall-użu tal-ispettru fil-meded armonizzati 
ta’ 790–862 MHz (il-“medda tat-800 
MHz”), 880–915 MHz, 925–960 MHz, 
1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 1900–
1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–
2170 MHz, 2.5–2.69 GHz, u 3.4–3.8 GHz.

5. Il-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri, qed tiġi mistiedna 
tadotta, bħala prijorità, miżuri xierqa, skont 
l-Artikolu 9b(3) tad-Direttiva 2002/21/KE, 
sabiex tiżgura ruħha li l-Istati Membri 
jippermettu t-trasferiment u l-kiri fl-
Unjoni tad-drittijiet għall-użu tal-ispettru 
f'medda waħda jew iktar armonizzata ta’ 
790–862 MHz (il-“medda tat-800 MHz”), 
880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–
1785 MHz, 1805–1880 MHz, 1900–
1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–
2170 MHz, 2.5–2.69 GHz, u 3.4–3.8 GHz.

Or. en
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Emenda 349
Robert Goebbels

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà 
ta’ meded tal-ispettru addizzjonali għall-
provvista ta’ servizzi satellitari armonizzati 
għal aċċess broadband li se jkopru t-
territorju kollu tal-Unjoni inklużi l-iktar 
żoni mbiegħda b’offerta ta’ broadband li
tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 
għall-Internet bi prezz paragunabbli għall-
offerti terrestri.

6. Biex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha 
jkollhom aċċess għal servizzi diġitali 
avvanzati inkluż il-broadband, b’mod 
partikolari żoni rurali, imbiegħda u li 
fihom ma tantx joqogħdu nies, l-Istati 
Membri u l- Kummissjoni għandhom 
jiżguraw ruħhom mid-disponibbiltà ta’ 
meded tal-ispettru suffiċenti għall-
provvista ta’ servizzi satellitari broadband 
li tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 
għall-internet u t-trażmissjoni ta' kontenut 
awdjoviżiv. B'kunsiderazzjoni tal-istudji 
xierqa tal-kompatibilità, tista' titqies l-
armonizzazzjoni teknika ta' meded 
addizzjonali ta' frekwenza bi qbil mad-
Deċiżjoni 676/2002/KE.

Or. en

Emenda 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà 
ta’ meded tal-ispettru addizzjonali għall-
provvista ta’ servizzi satellitari armonizzati 
għal aċċess broadband li se jkopru t-
territorju kollu tal-Unjoni inklużi l-iktar 
żoni mbiegħda b’offerta ta’ broadband li
tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 
għall-Internet bi prezz paragunabbli għall-
offerti terrestri.

6. Biex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha 
jkollhom aċċess għal servizzi diġitali 
avvanzati inkluż il-broadband, b’mod 
partikolari żoni rurali, imbiegħda u li 
fihom ma tantx joqogħdu nies, l-Istati 
Membri u l- Kummissjoni għandhom 
jiżguraw ruħhom mid-disponibbiltà ta’ 
meded tal-ispettru suffiċenti għall-
provvista ta’ servizzi satellitari broadband 
li tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 
għall-internet u t-trażmissjoni ta' kontenut 
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awdjoviżiv. B'kunsiderazzjoni tal-istudji 
xierqa tal-kompatibilità, tista' titqies l-
armonizzazzjoni teknika ta' meded 
addizzjonali ta' frekwenza bi qbil mad-
Deċiżjoni 676/2002/KE.

Or. en

Emenda 351
Leonidas Donskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà
ta’ meded tal-ispettru addizzjonali għall-
provvista ta’ servizzi satellitari armonizzati 
għal aċċess broadband li se jkopru t-
territorju kollu tal-Unjoni inklużi l-iktar 
żoni mbiegħda b’offerta ta’ broadband li
tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 
għall-Internet bi prezz paragunabbli għall-
offerti terrestri.

6. Biex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha 
jkollhom aċċess għal servizzi diġitali 
avvanzati inkluż il-broadband, b’mod 
partikolari żoni mbiegħda u li fihom ma 
tantx joqgħodu nies, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni tista' tesplora d-
disponibbiltà ta’ meded tal-ispettru
suffiċenti għall-provvista ta’ servizzi 
satellitari broadband li tagħti l-possibbiltà 
li jkun hemm aċċess għall-internet .

Or. en

Emenda 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà 
ta’ meded tal-ispettru addizzjonali għall-
provvista ta’ servizzi satellitari armonizzati
għal aċċess broadband li se jkopru t-
territorju kollu tal-Unjoni inklużi l-iktar 
żoni mbiegħda b’offerta ta’ broadband li

6. Biex jiżguraw li ċ-ċittadini u n-negozji 
kollha jkollhom aċċess għal servizzi 
diġitali avvanzati inkluż il-broadband, 
b’mod partikolari żoni mbiegħda u li 
fihom ma tantx joqgħodu nies, l-Istati 
Membri u l- Kummissjoni għandhom 
jiżguraw ruħhom mid-disponibbiltà ta’
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tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 
għall-Internet bi prezz paragunabbli għall-
offerti terrestri.

spettru suffiċenti għall-provvista ta’ 
servizzi satellitari broadband armonizzati 
li tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 
għall-internet bi prezz paragunabbli għall-
offerti terrestri.

Or. en

Emenda 353
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà 
ta’ meded tal-ispettru addizzjonali għall-
provvista ta’ servizzi satellitari armonizzati 
għal aċċess broadband li se jkopru t-
territorju kollu tal-Unjoni inklużi l-iktar 
żoni mbiegħda b’offerta ta’ broadband li
tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 
għall-Internet bi prezz paragunabbli għall-
offerti terrestri.

6. Biex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha 
jkollhom aċċess għal servizzi diġitali 
avvanzati inkluż il-broadband, b’mod 
partikolari żoni mbiegħda u li fihom ma 
tantx joqgħodu nies, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jiżguraw 
ruħhom mid-disponibbiltà ta’ spettru 
suffiċenti għall-provvista ta’ servizzi 
satellitari broadband li tagħti l-possibbiltà 
li jkun hemm aċċess għall-internet bi prezz 
paragunabbli għall-offerti terrestri.

Or. en

Emenda 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà 
ta’ meded tal-ispettru addizzjonali għall-
provvista ta’ servizzi satellitari armonizzati 
għal aċċess broadband li se jkopru t-
territorju kollu tal-Unjoni inklużi l-iktar 

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà 
kontinwa tal-ispettru għall-provvista ta’ 
servizzi satellitari armonizzati għal aċċess 
broadband li se jkopru t-territorju kollu tal-
Unjoni inklużi l-iktar żoni mbiegħda 



AM\860614MT.doc 83/107 PE460.855v01-00

MT

żoni mbiegħda b’offerta ta’ broadband li 
tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 
għall-Internet bi prezz paragunabbli għall-
offerti terrestri.

b’offerta ta’ broadband li tagħti l-
possibbiltà li jkun hemm aċċess għall-
internet.

Or. en

Emenda 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà 
ta’ meded tal-ispettru addizzjonali għall-
provvista ta’ servizzi satellitari armonizzati 
għal aċċess broadband li se jkopru t-
territorju kollu tal-Unjoni inklużi l-iktar 
żoni mbiegħda b’offerta ta’ broadband li 
tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 
għall-Internet bi prezz paragunabbli għall-
offerti terrestri.

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà 
kontinwa tal-ispettru għall-provvista ta’ 
servizzi satellitari armonizzati għal aċċess 
broadband li se jkopru t-territorju kollu tal-
Unjoni inklużi l-iktar żoni mbiegħda 
b’offerta ta’ broadband li tagħti l-
possibbiltà li jkun hemm aċċess għall-
internet.

Or. en

Emenda 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà 
ta’ meded tal-ispettru addizzjonali għall-
provvista ta’ servizzi satellitari armonizzati 
għal aċċess broadband li se jkopru t-
territorju kollu tal-Unjoni inklużi l-iktar 
żoni mbiegħda b’offerta ta’ broadband li 
tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 

6. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha mid-disponibbiltà 
ta’ meded tal-ispettru suffiċenti għall-
provvista ta’ servizzi satellitari armonizzati 
għal aċċess broadband li se jkopru t-
territorju kollu tal-Unjoni inklużi l-iktar 
żoni mbiegħda b’offerta ta’ broadband li 
tagħti l-possibbiltà li jkun hemm aċċess 
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għall-Internet bi prezz paragunabbli għall-
offerti terrestri.

għall-internet bi prezz paragunabbli għall-
offerti terrestri.

Or. en

Emenda 357
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri, b'kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jeżaminaw il-
possibilità li jinxterdu d-disponibilità u l-
użu taċ-ċelloli pico u femto.

Or. en

Emenda 358
Ioan Enciu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’kooperazzjoni mal-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha twettaq studji u 
teżamina l-possibbiltà li tfassal skemi ta’ 
awtorizzazzjoni li għandhom jagħtu 
kontribut għal politika dwar livell baxx ta’ 
karbonju, billi tiġi ffrankata l-enerġija fl-
użu tal-ispettru kif ukoll billi l-ispettru 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tat-
teknoloġiji bla fili b’potenzjal biex itejbu l-
iffrankar tal-enerġija, inklużi l-grids 
intelliġenti u s-sistemi ta’ miters 
intelliġenti.

2. F’kooperazzjoni mal-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha twettaq studji u 
teżamina l-possibbiltà li tfassal skemi ta’ 
awtorizzazzjoni li għandhom jagħtu 
kontribut għal politika dwar livell baxx ta’ 
karbonju, billi tiġi ffrankata l-enerġija fl-
użu tal-ispettru kif ukoll billi l-ispettru 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tat-
teknoloġiji bla fili b’potenzjal biex itejbu l-
iffrankar u l-effiċenza tal-enerġija, inklużi 
l-grids intelliġenti u s-sistemi ta’ miters 
intelliġenti.

Or. en
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Emenda 359
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B'kooperazzjoni mal-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha testendi tali studji 
msemmija fil-paragrafu 2 biex ittejjeb l-
effiċenza ta' netwerks oħra ta' 
distribuzzjoni bħan-netwerks tal-provvista 
tal-ilma.

Or. en

Emenda 360
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-Kummissjoni għandha tistudja d-
domanda għall-ispettru PPRD 
(protezzjoni tal-pubbliku u għajnuna 
f'diżastri), il-possibilitajiet li l-ispettru 
jintuża flimkien mal-militar u li jintużaw 
in-netwerks kummerċjali għall-PPRD 
sabiex ikun żgurat li tkun disponibbli
kapaċità suffiċenti b’kundizzjonijiet 
armonizzati sabiex ikun appoġġjat l-
iżvilupp ta’ servizzi ta’ sikurezza u ċ-
ċirkolazzjoni libera tal-apparati relatati kif 
ukoll l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet 
interoperabbli u innovattivi għall-
protezzjoni tal-pubbliku u għall-għajnuna 
f’diżastri.

Or. en
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Emenda 361
Petra Kammerevert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. B’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw 
ruħhom li jkun disponibbli spettru 
suffiċjenti f’kundizzjonijiet armonizzati 
sabiex ikun appoġġjat l-iżvilupp ta’
servizzi ta’ sikurezza u ċ-ċirkolazzjoni 
libera tal-apparati relatati kif ukoll l-
iżvilupp ta’ soluzzjonijiet interoperabbli u 
innovattivi għall-protezzjoni tal-pubbliku u 
għall-għajnuna f’diżastri. Dan m’għandux 
jaffettwa l-frekwenzi użati għax-xandir.

Or. de

Emenda 362
Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. B’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw 
ruħhom li jkun disponibbli spettru 
suffiċjenti f’kundizzjonijiet armonizzati 
sabiex ikun appoġġjat l-iżvilupp ta’ 
servizzi ta’ sikurezza u ċ-ċirkolazzjoni 
libera tal-apparati relatati kif ukoll l-
iżvilupp ta’ soluzzjonijiet interoperabbli u 
innovattivi għall-protezzjoni tal-pubbliku u 
għall-għajnuna f’diżastri. Dan m’għandux 
jaffettwa l-frekwenzi użati għax-xandir.

Or. de
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Emenda 363
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 365
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Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 367
Lena Kolarska-Bobińska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw d-disponibilità tal-
ispettru għall-RFID u teknoloġiji oħra 
tal-komunikazzjoni bla fili tal-Internet of 
Things (IOT) u għandhom jaħdmu favur 
l-istandardizzazzjoni tal-allokazzjoni tal-
ispettru għall-komunikazzjoni tal-IOT fl-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 368
Vladimir Urutchev

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-miżuri li jeffettwaw il-meded tal-
frekwenza tar-radju użati minn Stat
Membru esklussivament u direttament 
għas-sigurtà pubblika tiegħu u għal 
skopijiet ta' difiża.
Meta miżura partikolari se teffettwa l-
meded tal-frekwenza tar-radju użati minn 
Stat Membru esklussivament u 
direttament għas-sigurtà pubblika tiegħu 
u għal skopijiet ta' difiża u meta r-rilaxx 
ta' dawk il-meded ta' frekwenza 
jirrappreżenta piż eċċessiv, l-Istat 
Membru jista' jkompli juża dawk il-meded 
għas-sigurtà pubblika u għal skopijiet ta' 
difiża sakemm is-sistemi eżistenti f'dik il-
medda fid-data tan-notifika tal-miżura ta' 
armonizzazzjoni ma jibqgħux jintużaw. 
Dak l-Istat Membru għandu jinnotifika 
kif xieraq lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni 
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tiegħu.

Or. en

Emenda 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni, megħjuna mill-Istati 
Membri, li għandhom jipprovdu l-
informazzjoni kollha neċessarja dwar l-
użu tal-ispettru, għandha toħloq inventarju 
tal-użu eżistenti tal-ispettru. L-
informazzjoni provduta għandha tkun 
dettaljata biżżejjed biex tagħmilha 
possibbli li l-inventarju jivvaluta l-
effiċenza tal-użu tal-ispettru kif ukoll 
jidentifka ħtiġijiet futuri possibbli għall-
ispettru fl-Unjoni, b’mod partikolari fil-
medda mit-300 MHz sat-3 GHz. Jekk ikun 
meħtieġ, l-Istati Membri għandhom 
jagħtu informazzjoni fuq bażi speċifika 
għal-liċenzja li tinkludi utenti kemm mis-
settur pubbliku kif ukoll kummerċjali bla 
preġudizzju għaż-żamma ta' 
informazzjoni li tkun sensittiva għan-
negozju u kunfidenzjali.

Or. en

Emenda 370
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, mgħejjuna mill-Istati
Membri, li għandhom jipprovdu l-

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

xierqa dwar il-meded tal-ispettru li jistgħu 
jkunu suġġettti għal rijallokazzjoni 
futura, eż. minħabba użu ineffiċenti jew 
ebda użu jew żvilupp teknoloġiku. L-
inventarju li jirriżulta għandu jgħin lill-
Kummissjoni biex tidentifika meded tal-
ispettru li jistgħu jkunu adatti għall-
armonizzazzjoni sabiex jappoġġaw il-
politiki tal-Unjoni stipulati f'din id-
deċiżjoni. Dan għandu wkoll jippromwovi 
l-innovazzjoni u jtejjeb il-kompetizzjoni 
fis-suq intern, għall-benefiċċju kemm tal-
utenti privati kif ukoll ta' dawk pubbliki, 
filwaqt li jitqies l-impatt potenzjali pożittiv 
u negattiv fuq l-utenti eżistenti ta' tali 
meded.

Or. en

Emenda 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni, megħjuna mill-Istati 
Membri, li għandhom jipprovdu l-
informazzjoni kollha xierqa dwar l-użu tal-
ispettru, għandha toħloq inventarju tal-użu 
eżistenti tal-ispettru u tidentifika d-
domandi futuri għall-ispettru fl-Unjoni. 
Bħala pass inizjali, tali inventarju għandu 
jinkludi frekwenzi fil-medda minn 
300 MHz sa 3 GHz.

Or. en

Emenda 372
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni, megħjuna mill-Istati 
Membri, li għandhom jipprovdu l-
informazzjoni kollha xierqa dwar l-użu tal-
ispettru, għandha toħloq inventarju tal-użu 
eżistenti kollu tal-ispettru tar-radju u tal-
ħtiġijiet futuri possibbli għall-ispettru 
armonizzat fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 373
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 374

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

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 375
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 376
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, mgħejjuna mill-Istati 
Membri, li għandhom jipprovdu l-
informazzjoni kollha xierqa dwar l-użu tal-

1. Il-Kummissjoni, mgħejjuna mill-Istati 
Membri, li għandhom jipprovdu l-
informazzjoni kollha xierqa dwar l-użu tal-



PE460.855v01-00 94/107 AM\860614MT.doc

MT

ispettru, għandha toħloq inventarju tal-użu 
eżistenti tal-ispettru u tal-ħtiġijiet futuri 
possibbli għall-ispettru fl-Unjoni, b’mod 
partikolari fil-medda minn 300 MHz sa 
3 GHz.

ispettru, għandha toħloq inventarju tal-użu 
eżistenti tal-ispettru u tal-ħtiġijiet futuri 
possibbli għall-ispettru fl-Unjoni, b’mod 
partikolari fil-medda minn 300 MHz sa 
6 GHz.

Or. en

Emenda 377
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 379
Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 381
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 383
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 384
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-inventarju msemmi fil-paragrafu (1) 
għandu jippermetti l-valutazzjoni tal-
effiċjenza teknika tal-użi eżistenti tal-
ispettru u l-identifikazzjoni tat-teknoloġiji 
u tal-applikazzjonijiet ineffiċjenti, kif ukoll 
tal-opportunitajiet tal-ispettru u tal-

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

kondiviżjoni tal-ispettru li ma ntużawx jew 
li ntużaw b’mod ineffiċjenti, ibbażati fuq 
kriterji ta' valutazzjoni u metodoloġiji li 
jkunu definiti b'mod ċar u trasparenti. 
Huwa għandu jqis il-ħtiġijiet futuri għal 
spettru bbażat fuq id-domandi tal-
konsumaturi u tal-operaturi, u l-possibbiltà 
li jiġu sodisfatti ħtiġijiet ta’ din ix-xorta.

Or. en

Emenda 385
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 386
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 387
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda 388
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 390

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 391
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-inventarju msemmi fil-paragrafu (1) 
għandu janalizza d-diversi tipi ta’ użu tal-
ispettru kemm minn utenti privati kif 
ukoll minn utenti pubbliċi, u jgħin fl-
identifikazzjoni tal-meded tal-ispettru li 
jistgħu jiġu assenjati jew allokati mill-
ġdid sabiex jiżdied l-użu effiċjenti 
tagħhom, tiġi promossa l-innovazzjoni u 
titkabbar il-kompetizzjoni fis-suq intern, 

imħassar
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għall-benefiċċju kemm tal-utenti privati 
kif ukoll tal-utenti pubbliċi, filwaqt li
jitqiesu kemm l-impatt pożittiv kif ukoll 
dak negattiv fuq l-utenti eżistenti ta’ 
meded ta’ din ix-xorta.

Or. en

Emenda 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-inventarju msemmi fil-paragrafu (1) 
għandu janalizza d-diversi tipi ta’ użu tal-
ispettru kemm minn utenti privati kif ukoll
minn utenti pubbliċi, u jgħin fl-
identifikazzjoni tal-meded tal-ispettru li 
jistgħu jiġu assenjati jew allokati mill-ġdid 
sabiex jiżdied l-użu effiċjenti tagħhom, tiġi 
promossa l-innovazzjoni u titkabbar il-
kompetizzjoni fis-suq intern, għall-
benefiċċju kemm tal-utenti privati kif ukoll 
tal-utenti pubbliċi, filwaqt li jitqiesu kemm 
l-impatt pożittiv kif ukoll dak negattiv fuq 
l-utenti eżistenti ta’ meded ta’ din ix-xorta.

3. L-inventarju msemmi fil-paragrafu (1) 
għandu janalizza d-diversi tipi ta’ użu tal-
ispettru minn utenti pubbliċi, u jgħin fl-
identifikazzjoni tal-meded tal-ispettru li 
jistgħu jiġu assenjati jew allokati mill-ġdid 
sabiex jiżdied l-użu effiċjenti tagħhom, tiġi 
promossa l-innovazzjoni u titkabbar il-
kompetizzjoni fis-suq intern, għall-
benefiċċju kemm tal-utenti privati kif ukoll 
tal-utenti pubbliċi, filwaqt li jitqiesu kemm 
l-impatt pożittiv kif ukoll dak negattiv fuq 
l-utenti eżistenti ta’ meded ta’ din ix-xorta, 
inklużi l-impatti li jmorru lil hinn mill-
fruntieri tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 393
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta jkun possibbli, il-Kummissjoni 
għandha tinkludi wkoll fl-inventarju 
msemmi fil-paragrafu (1) informazzjoni 
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dwar l-użu tal-ispettru minn pajjiżi terzi li 
huma ġirien ta' Stat Membru li jista' 
jkollu effett dirett jew indirett fuq l-użu 
tal-ispettru fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 394

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tesplora l-
potenzjal tat-teknoloġiji tan-netwerk mesh 
għat-titjib tal-użu effiċenti tal-ispettru 
permezz ta' applikazzjonijiet piloti.

Or. en

Emenda 395
Catherine Trautmann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tesplora l-
potenzjal tat-netwerk mesh bla fili 
(wiereless mesh network, WMN) permezz 
ta' applikazzjonijiet piloti.

Or. en



PE460.855v01-00 104/107 AM\860614MT.doc

MT

Emenda 396
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tipparteċipa 
f’negozjati internazzjonali li għandhom 
x’jaqsmu ma’ kwistjonijiet relatati mal-
ispettru sabiex tiddefendi l-interessi 
tagħha, filwaqt li taġixxi skont il-liġi tal-
Unjoni dwar, fost l-oħrajn, il-prinċipji tal-
kompetenzi interni u esterni tal-Unjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 397
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tipparteċipa 
f’negozjati internazzjonali li għandhom 
x’jaqsmu ma’ kwistjonijiet relatati mal-
ispettru sabiex tiddefendi l-interessi 
tagħha, filwaqt li taġixxi skont il-liġi tal-
Unjoni dwar, fost l-oħrajn, il-prinċipji tal-
kompetenzi interni u esterni tal-Unjoni.

imħassar

Or. fr

Emenda 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tipparteċipa 1. L-Unjoni għandha tipparteċipa 
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f’negozjati internazzjonali li għandhom 
x’jaqsmu ma’ kwistjonijiet relatati mal-
ispettru sabiex tiddefendi l-interessi tagħha, 
filwaqt li taġixxi skont il-liġi tal-Unjoni 
dwar, fost l-oħrajn, il-prinċipji tal-
kompetenzi interni u esterni tal-Unjoni.

f’negozjati internazzjonali li għandhom 
x’jaqsmu ma’ kwistjonijiet relatati mal-
ispettru sabiex tiddefendi l-interessi tagħha 
u tiżgura li l-Unjoni jkollha pożizzjoni 
konġunta, filwaqt li taġixxi skont il-liġi 
tal-Unjoni dwar, fost l-oħrajn, il-prinċipji 
tal-kompetenzi interni u esterni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 399
Ioan Enciu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti internazzjonali jippermettu l-
użu sħiħ tal-meded ta' frekwenza għall-
għanijiet li għalihom ġew iddeżinjati skont 
il-liġi tal-Unjoni; u li ammont suffiċjenti 
ta’ spettru protett b’mod xieraq ikun 
disponibbli għall-politiki settorjali tal-
Unjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti internazzjonali jippermettu l-
użu sħiħ tal-meded ta' frekwenza għall-
għanijiet li għalihom ġew iddeżinjati skont 
il-liġi tal-Unjoni, u li ammont suffiċjenti 
ta’ spettru protett b’mod xieraq ikun 
disponibbli għall-implimentazzjoni tal-
politiki settorjali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Unjoni għandha tipprovdi, meta 
tintalab tagħmel dan, appoġġ politiku u 
tekniku lill-Istati Membri fin-negozjati 
bilaterali tagħhom ma’ pajjiżi ġirien li 
mhumiex membri tal-Unjoni, inklużi l-
pajjiżi ta’ adeżjoni u dawk kandidati, 
sabiex ikunu solvuti kwistjonijiet ta’ 

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

Istati Membri fin-negozjati bilaterali 
tagħhom ma’ pajjiżi ġirien li mhumiex 
membri tal-Unjoni, inklużi l-pajjiżi ta’ 
adeżjoni u dawk kandidati. L-Unjoni 
għandha tappoġġja wkoll l-isforzi ta’ 
pajjiżi terzi sabiex jimplimentaw ġestjoni 
tal-ispettru li tkun kompatibbli ma’ dik tal-
Unjoni, ħalli jiġu salvagwardjati l-għanijiet 
tal-politika dwar l-ispettru tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 401
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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