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Emenda 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-objettiv li titnaqqas id-differenza 
bejn it-tariffi nazzjonali u dawk tar-
roamings sabiex titneħħa kompletament 
id-differenza sal-2015 kien propost mill-
Kummissjoni fil-Qafas ta' 
Referenza 2011-2015 u sussegwentement 
approvat mill-Istati Membri tal-UE 
f'Novembru 20091.  Dan l-objettiv hu 
inkluż ukoll fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Aġenda Diġitali għall-
Ewropa"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat għar-Reġjuni "Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa" (COM(2010) 245.

Or. en

Emenda 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-objettiv li titnaqqas id-differenza 
bejn it-tariffi nazzjonali u dawk tar-
roamings sabiex titneħħa kompletament 
id-differenza sal-2015 kien propost mill-
Kummissjoni fil-Qafas ta' 
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Referenza 2011-2015 u sussegwentement 
approvat mill-Istati Membri tal-UE 
f'Novembru 20091.  Dan l-objettiv hu 
inkluż ukoll fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Aġenda Diġitali għall-
Ewropa"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat għar-Reġjuni "Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa" (COM(2010) 245.

Or. en

Emenda 60
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-Regolament Nru 717/2007 għandu 
jidħol fis-seħħ temporanjament u biss
sakemm il-Kummissjoni tipproponi l-
leġiżlazzjoni meħtieġa biex jinħoloq 
b'mod sħiħ suq uniku għan-network 
pubbliku ta’ komunikazzjonijiet mobbli u 
tispiċċa fi żmien medju kull tariffa tar-
roaming.

Or. en

Emenda 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Premessa 1 b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Suq uniku tat-telekomunikazzjoni ma 
jistax jingħad li jeżisti meta hemm 
differenzi fil-prezzijiet bejn dawk 
domestiċi u dawk roaming; għalhekk l-
għan aħħari għandu jkun li jiġu eliminati 
kompletament it-tariffi tar-roaming, 
b'hekk jitwaqqaf suq pan-Ewropew ta' 
komunikazzjoni mobbli.

Or. en

Emenda 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Suq uniku tat-telekomunikazzjoni ma 
jistax jingħad li jeżisti meta hemm 
differenzi fil-prezzijiet bejn dawk 
domestiċi u dawk roaming; għalhekk l-
għan aħħari għandu jkun li jiġu eliminati 
kompletament it-tariffi tar-roaming, 
b'hekk jitwaqqaf suq pan-Ewropew ta' 
komunikazzjoni mobbli.

Or. en

Emenda 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-livell għoli tal-prezzijiet tar-roaming 
ta' telefonati bil-vuċi, SMS u dejta  li 
jitħallsu mill-utenti tan-netwerks pubbliċi 

(2) Il-livell għoli tal-prezzijiet tar-roaming 
ta' telefonati bil-vuċi, SMS u dejta li 
jitħallsu mill-utenti tan-netwerks pubbliċi 
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tat-telefonija mobbli, bħal studenti, 
vjaġġaturi fuq negozju u turisti, li jużaw it-
telefown ċellulari tagħhom meta jkunu 
msiefra fi ħdan l-Unjoni  huwa kwistjoni 
ta’ tħassib għall- klijenti, l-  awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, u l-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni . It-tariffi bl-imnut eċċessivi qed 
jirriżultaw minn tariffi bl-ingrossa għoljin 
imposti mill-operatur tan-netwerk ospitanti 
barrani kif ukoll, f’bosta każijiet, minn 
qligħ għoli fuq il-bejgħ bl-imnut li jiġu 
imposti mill-operatur tan-netwerk tal-
klijent stess. It-tnaqqis fit-tariffi bl-
ingrossa spiss ma jiġix mgħoddi lill-klijent 
li jixtri bl-imnut. Għalkemm xi operaturi 
dan l-aħħar daħħlu skemi ta' tariffi li joffru 
lill-klijent kondizzjonijiet aktar favorevoli 
u prezzijiet kemxejn  aktar baxxi, għad 
hemm l-evidenza li r-relazzjoni bejn l-
ispejjeż u l-prezzijiet għadha 'l bogħod 
minn dik  li soltu jkun hemm fi swieq 
kompetittivi.

tat-telefonija mobbli, bħal studenti, 
vjaġġaturi fuq negozju u turisti, li jużaw it-
telefown ċellulari tagħhom meta jkunu 
msiefra fi ħdan l-Unjoni  huwa kwistjoni 
ta’ tħassib għall-klijenti, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, u l-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni . It-tariffi bl-imnut eċċessivi qed 
jirriżultaw minn tariffi bl-ingrossa għoljin 
imposti mill-operatur tan-netwerk ospitanti 
barrani kif ukoll, f’bosta każijiet, minn 
qligħ għoli fuq il-bejgħ bl-imnut li jiġu 
imposti mill-operatur tan-netwerk tal-
klijent stess. Minħabba nuqqas ta' 
kompetizzjoni, it-tnaqqis fit-tariffi bl-
ingrossa spiss ma jiġix mgħoddi lill-klijent 
li jixtri bl-imnut. Għalkemm xi operaturi 
dan l-aħħar daħħlu skemi ta' tariffi li joffru 
lill-klijent kondizzjonijiet aktar favorevoli 
u prezzijiet kemxejn aktar baxxi, għad 
hemm l-evidenza li r-relazzjoni bejn l-
ispejjeż u l-prezzijiet għadha 'l bogħod 
minn dik li soltu jkun hemm fi swieq 
kompetittivi.

Or. en

Emenda 64
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-livell għoli tal-prezzijiet tar-roaming 
ta' telefonati bil-vuċi, SMS u dejta  li 
jitħallsu mill-utenti tan-netwerks pubbliċi 
tat-telefonija mobbli, bħal studenti, 
vjaġġaturi fuq negozju u turisti, li jużaw it-
telefown ċellulari tagħhom meta jkunu 
msiefra fi ħdan l-Unjoni  huwa kwistjoni 
ta’ tħassib għall- klijenti, l-  awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, u l-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni . It-tariffi bl-imnut eċċessivi qed 
jirriżultaw minn tariffi bl-ingrossa għoljin 
imposti mill-operatur tan-netwerk ospitanti 

(2) Il-livell għoli tal-prezzijiet tar-roaming 
ta' telefonati bil-vuċi, SMS u dejta li 
jitħallsu mill-utenti tan-netwerks pubbliċi 
tat-telefonija mobbli, bħal studenti, 
vjaġġaturi fuq negozju u turisti, li jużaw it-
telefown ċellulari tagħhom u apparat 
mobbli ta' komputazzjoni meta jkunu 
msiefra fi ħdan l-Unjoni huwa kwistjoni ta’ 
tħassib għall-klijenti, l- awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, u l-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni. It-tariffi bl-imnut eċċessivi qed 
jirriżultaw minn tariffi bl-ingrossa għoljin 
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barrani kif ukoll, f’bosta każijiet, minn 
qligħ għoli fuq il-bejgħ bl-imnut li jiġu 
imposti mill-operatur tan-netwerk tal-
klijent stess. It-tnaqqis fit-tariffi bl-ingrossa 
spiss ma jiġix mgħoddi lill-klijent li jixtri 
bl-imnut. Għalkemm xi operaturi dan l-
aħħar daħħlu skemi ta' tariffi li joffru lill-
klijent kondizzjonijiet aktar favorevoli u 
prezzijiet kemxejn  aktar baxxi, għad 
hemm l-evidenza li r-relazzjoni bejn l-
ispejjeż u l-prezzijiet għadha 'l bogħod 
minn dik  li soltu jkun hemm fi swieq 
kompetittivi.

imposti mill-operatur tan-netwerk ospitanti 
barrani kif ukoll, f’bosta każijiet, minn 
qligħ għoli fuq il-bejgħ bl-imnut li jiġu 
imposti mill-operatur tan-netwerk tal-
klijent stess. It-tnaqqis fit-tariffi bl-ingrossa 
spiss ma jiġix mgħoddi lill-klijent li jixtri 
bl-imnut. Għalkemm xi operaturi dan l-
aħħar daħħlu skemi ta' tariffi li joffru lill-
klijent kondizzjonijiet aktar favorevoli u 
prezzijiet kemxejn aktar baxxi, għad hemm 
l-evidenza li r-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
prezzijiet għadha 'l bogħod minn dik li 
soltu jkun hemm fi swieq kompetittivi.

Or. en

Emenda 65
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) It-tariffi tar-roaming huma 
impediment serju għall-isforzi tal-Ewropa 
biex tiżviluppa f'ekonomija bbażata fuq l-
għarfien u r-realizzazzjoni ta' suq ta' 500 
miljun klijent. It-tkabbir esponenzjali fid-
dejta dwar it-traffiku tal-mowbajl għandu 
jiġi ffaċilitat b'allokazzjoni ta' spettru tar-
radju suffiċjenti sabiex il-klijenti u n-
negozji jużaw telefonati bil-vuċi, SMS u 
dejta f'kull post fl-Ewropa bi prezzijiet 
qrib dawk tal-livell domestiku.

Or. en

Emenda 66
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-użu mifrux ta' telefonati mobbli u 
tablets li kapaċi jirċievu l-internet ifisser li 
r-roaming tad-dejta għandu importanza 
ekonomika kbira fi żmien medju.  Dan hu 
kriterju deċiżiv kemm għall-utenti kif 
ukoll għall-fornituri tal-applikazzjonijiet 
u tal-kontenut. Sabiex jiġi stimolat l-
iżvilupp ta' dan is-suq, it-tariffi għat-
trasferiment tad-dejta m'għandhomx 
iservu biex iwaqqfu t-tkabbir.

Or. de

Emenda 67
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 2 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Minħabba l-iżvilupp mgħaġġel tat-
traffiku tad-dejta tal-mowbajl u ż-żieda 
fin-numru ta' klijenti li qed jużaw it-
telefonati bil-vuċi, SMS u roaming tad-
dejta barra minn pajjiżhom, jeħtieġ li 
tiżdied il-pressjoni tal-kompetizzjoni, 
sabiex jiġu żviluppati mudelli tan-negozju 
u teknoloġiji ġodda, kif ukoll spettru tar-
radju disponibbli għal servizzi bla fili. Ir-
regolament dwar il-prezzijiet tar-raoming 
għandu jkun imfassal b'mod li ma 
jiddisinċentivax il-kompetizzjoni għal 
livelli ta' prezzijiet aktar baxxi. 

Or. en

Emenda 68
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien ta' żona soċjali, edukattiva u 
kulturali Ewropea bbażata fuq il-mobbiltà 
tal-individwi għandha tiffaċilita l-
komunikazzjoni bejn in-nies sabiex 
tinħoloq “Ewropa għaċ-Ċittadini” reali.

(3) Il-ħolqien ta' żona soċjali, edukattiva, 
kulturali u intraprenditorjali Ewropea 
bbażata fuq il-mobbiltà tal-individwi u tad-
dejta diġitali għandha tiffaċilita l-
komunikazzjoni bejn in-nies sabiex 
tinħoloq “Ewropa għaċ-Ċittadini” reali.

Or. en

Emenda 69
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Għandu jiġi applikat approċċ komuni 
sabiex jiġi żgurat li l-utenti tan-netwerks 
pubbliċi ta' komunikazzjoni  mobbli 
terrestri li jivvjaġġaw fi ħdan l-Unjoni  ma 
jħallsux prezzijiet eċċessivi għas-servizzi 
roaming disponibbli madwar l-Unjoni
meta jagħmlu jew meta jirċievu telefonati 
bil-vuċi, sabiex b’hekk tissaħħaħ i l-
kompetizzjoni fir-rigward tas-servizzi 
roaming  bejn l-operaturi mobbli , jinkiseb 
livell għoli ta' protezzjoni tal-klijent  u 
jitħarsu kemm l-inċentivi għall-
innovazzjoni kif ukoll l-għażla tal-klijent. 
Fid-dawl tan-natura transkonfinali tas-
servizzi kkonċernati, dan l-approċċ komuni 
huwa meħtieġ sabiex l-operaturi mobbli 
jkunu jistgħu joperaw taħt qafas regolatorju 
koerenti msejjes fuq kriterji stabbiliti 
oġġettivament.

(14) Għandu jiġi applikat approċċ komuni 
u armonizzat sabiex jiġi żgurat li l-utenti 
tan-netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni
mobbli terrestri li jivvjaġġaw fi ħdan l-
Unjoni  ma jħallsux prezzijiet eċċessivi 
għas-servizzi roaming disponibbli madwar 
l-Unjoni  meta jagħmlu jew meta jirċievu 
telefonati bil-vuċi, messaġġi testwali jew 
jużaw l-internet, sabiex b’hekk tissaħħaħ 
i l-kompetizzjoni fir-rigward tas-servizzi 
roaming  bejn l-operaturi mobbli , jinkiseb 
livell għoli ta' protezzjoni tal-klijent  u 
jitħarsu kemm l-inċentivi għall-
innovazzjoni kif ukoll l-għażla tal-klijent. 
Fid-dawl tan-natura transkonfinali tas-
servizzi kkonċernati, dan l-approċċ komuni 
huwa meħtieġ sabiex l-operaturi mobbli 
jkunu jistgħu joperaw taħt qafas regolatorju 
koerenti msejjes fuq kriterji stabbiliti 
oġġettivament.

Or. en



PE478.630v01-00 10/99 AM\887960MT.doc

MT

Emenda 70
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Għandu jiġi applikat approċċ komuni 
sabiex jiġi żgurat li l-utenti tan-netwerks 
pubbliċi ta' komunikazzjoni  mobbli 
terrestri li jivvjaġġaw fi ħdan l-Unjoni  ma 
jħallsux prezzijiet eċċessivi għas-servizzi 
roaming disponibbli madwar l-Unjoni
meta jagħmlu jew meta jirċievu telefonati 
bil-vuċi, sabiex b’hekk tissaħħaħ i l-
kompetizzjoni fir-rigward tas-servizzi 
roaming  bejn l-operaturi mobbli , jinkiseb 
livell għoli ta' protezzjoni tal-klijent  u 
jitħarsu kemm l-inċentivi għall-
innovazzjoni kif ukoll l-għażla tal-klijent. 
Fid-dawl tan-natura transkonfinali tas-
servizzi kkonċernati, dan l-approċċ komuni 
huwa meħtieġ sabiex l-operaturi mobbli 
jkunu jistgħu joperaw taħt qafas regolatorju 
koerenti msejjes fuq kriterji stabbiliti 
oġġettivament.

(14) Għandu jiġi applikat approċċ komuni 
sabiex jiġi żgurat li l-utenti tan-netwerks 
pubbliċi ta' komunikazzjoni  mobbli 
terrestri li jivvjaġġaw fi ħdan l-Unjoni  ma 
jħallsux prezzijiet eċċessivi għas-servizzi 
roaming disponibbli madwar l-Unjoni
meta jagħmlu jew meta jirċievu telefonati 
bil-vuċi u jistabbilixxu konnessjonijiet 
tad-dejta, sabiex b’hekk tissaħħaħ i l-
kompetizzjoni fir-rigward tas-servizzi 
roaming  bejn l-operaturi mobbli , jinkiseb 
livell għoli ta' protezzjoni tal-klijent  u 
jitħarsu kemm l-inċentivi għall-
innovazzjoni kif ukoll l-għażla tal-klijent. 
Fid-dawl tan-natura transkonfinali tas-
servizzi kkonċernati, dan l-approċċ komuni 
huwa meħtieġ sabiex l-operaturi mobbli 
jkunu jistgħu joperaw taħt qafas regolatorju 
koerenti msejjes fuq kriterji stabbiliti 
oġġettivament.

Or. en

Emenda 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-klijenti li jgħixu f'reġjuni tal-
konfini m'għandhomx isofri minn 
kontijiet tat-telefown għolja bla bżonn 
minħabba tariffi tar-roaming involontarji.  
Għandhom, għalhekk, jiġu stabbiliti 
miżuri li joħolqu żona tranżizzjonali fiż-
żoni tal-konfini fejn il-klijenti jħallsu rata 
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standard indipendentement min-
nazzjonalità tan-netwerk. Dawn iż-żoni 
għandu jkollhom estensjoni ta' 
10 kilometri fiż-żewġ naħat tal-fruntieri.

Or. en

Emenda 72
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Hu wkoll vitali li jiġi żgurat li l-
operaturi tal-mowbals ma jagħmlux 
kundizzjonijiet tax-xogħol fi ħdan is-
settur agħar bħala konsegwenza ta' dan 
ir-regolament.

Or. cs

Emenda 73
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-ewwel Programm tal-Politika tal-
Ispettru tar-Radju multiannwali stabbilit 
bid [Deċiżjoni Nru.../.../UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill...] se tipprepara t-
triq għal żvilupp li jippermetti li l-Unjoni 
tkun fuq quddiem fil-veloċità tal-
broadband, fil-mobilità, fil-koperatura u 
fil-kapaċità, filwaqt li tiffaċilita l-bidu ta' 
mudelli ġodda u teknoloġiji tan-negozju u 
tnaqqas ir-raġunijiet strutturali għar-
raoming.

Or. en
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Emenda 74
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 14 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Irkant għal-liċenzja Pan-Ewropea 
jista' jistimula l-iżvilupp ta' suq uniku tat-
telekomunikazzjoni tal-UE, mingħajr 
roaming.

Or. en

Emenda 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Premessa 14 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Bl-istess mod, biex tinstab 
soluzzjoni għal tariffi tar-roaming 
involontarji, il-fornituri domestiċi 
għandhom ikunu obbligati li jipprovdu 
sinjal b'saħħtu biżżejjed fiż-żoni fejn il-
kopertura hi dgħajfa.

Or. en

Emenda 76
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex nippermettu l-iżvilupp ta' suq 
aktar effiċjenti u kompetittiv għas-servizzi 
roaming, ma għandu jkun hemm l-ebda 
restrizzjoni li tipprevjeni lill-impriżi milli 

(18) Sabiex nippermettu l-iżvilupp ta' suq 
aktar effiċjenti, integrat u kompetittiv 
għas-servizzi roaming, ma għandu jkun 
hemm l-ebda restrizzjoni li tipprevjeni lill-
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jinnegozjaw b'mod effettiv aċċess bl-
ingrossa bil-għan li jiġu pprovduti servizzi 
roaming. Madankollu, bħalissa jeżistu 
ostakoli għall-aċċess għal tali servizzi 
roaming, minħabba d-differenzi fis-setgħat 
ta' negozjar u fil-grad ta' sjieda tal-
infrastruttura tal-impriżi. It-tneħħija ta' 
dawn l-ostakoli tiffaċilita l-iżvilupp ta' 
servizzi roaming u offerti għall-klijenti 
alternattivi u innovattivi, b'mod partikolari 
minn operaturi ta' netwerks virtwali. Din 
tiffaċilita wkoll l-iżvilupp ta' servizzi pan-
Ewropej.

impriżi milli jinnegozjaw b'mod effettiv 
aċċess bl-ingrossa bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming. Madankollu, 
bħalissa jeżistu ostakoli għall-aċċess għal 
tali servizzi roaming, minħabba d-
differenzi fis-setgħat ta' negozjar u fil-grad 
ta' sjieda tal-infrastruttura tal-impriżi. It-
tneħħija ta' dawn l-ostakoli tiffaċilita l-
iżvilupp ta' servizzi roaming u offerti għall-
klijenti alternattivi u innovattivi, b'mod 
partikolari minn operaturi ta' netwerks 
virtwali. Din tiffaċilita wkoll l-iżvilupp ta' 
servizzi pan-Ewropej.

Or. en

Emenda 77
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex nippermettu l-iżvilupp ta' suq 
aktar effiċjenti u kompetittiv għas-servizzi 
roaming, ma għandu jkun hemm l-ebda 
restrizzjoni li tipprevjeni lill-impriżi milli 
jinnegozjaw b'mod effettiv aċċess bl-
ingrossa bil-għan li jiġu pprovduti servizzi 
roaming. Madankollu, bħalissa jeżistu 
ostakoli għall-aċċess għal tali servizzi 
roaming, minħabba d-differenzi fis-setgħat 
ta' negozjar u fil-grad ta' sjieda tal-
infrastruttura tal-impriżi. It-tneħħija ta' 
dawn l-ostakoli tiffaċilita l-iżvilupp ta' 
servizzi roaming u offerti għall-klijenti 
alternattivi u innovattivi, b'mod partikolari 
minn operaturi ta' netwerks virtwali. Din 
tiffaċilita wkoll l-iżvilupp ta' servizzi pan-
Ewropej.

(18) Sabiex nippermettu l-iżvilupp ta' suq 
aktar effiċjenti u kompetittiv għas-servizzi 
roaming, ma għandu jkun hemm l-ebda 
restrizzjoni li tipprevjeni lill-impriżi milli 
jinnegozjaw b'mod effettiv aċċess bl-
ingrossa bil-għan li jiġu pprovduti servizzi 
roaming. Madankollu, bħalissa jeżistu 
ostakoli għall-aċċess għal tali servizzi 
roaming, minħabba d-differenzi fis-setgħat 
ta' negozjar u fil-grad ta' sjieda tal-
infrastruttura tal-impriżi. It-tneħħija ta' 
dawn l-ostakoli tiffaċilita l-iżvilupp ta' 
servizzi roaming u offerti għall-klijenti 
alternattivi u innovattivi, b'mod partikolari 
minn operaturi ta' netwerks virtwali. Din 
tiffaċilita wkoll l-iżvilupp ta' servizzi pan-
Ewropej. Ir-regoli tal-Qafas dwar il-
Komunikazzjoni Elettronika, b'mod 
partikolari d-Direttiva 2002/21/KE u d-
Direttiva 2001/19/KE, ma jippermettux li 
tkun indirizzata din il-problema billi jiġu 
imposti l-obbligi fuq l-operaturi li 



PE478.630v01-00 14/99 AM\887960MT.doc

MT

għandhom saħħa sinifikanti fis-suq.

Or. en

Emenda 78
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għalhekk għandhom jiġu introdotti 
regoli sabiex jingħata mandat rigward l-
obbligu li jintlaqgħu talbiet raġonevoli għal 
aċċess bl-ingrossa għal netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni mobbli, bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming. Tali talbiet 
għandhom jiġu rrifjutati biss abbażi ta' 
kriterji oġġettivi u ġġustifikati kif xieraq, li 
għandhom jiġu ddeterminati każ b'każ mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali wara l-
proċedura ta' riżoluzzjoni ta' tilwim 
imsemmija fl-Artikolu 17. Sabiex jiġu
żgurati kondizzjonijiet ugwali għal 
kulħadd, aċċess bl-ingrossa bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming għandu 
jingħata skont l-obbligi regolatorji stipulati 
f'dan ir-Regolament applikabbli fil-livell 
bl-ingrossa, u għandu jqis l-elementi 
differenti tal-ispejjeż meħtieġa għall-
provvediment ta' tali aċċess. Approċċ 
regolatorju konsistenti għall-aċċess bl-
ingrossa għall-provvediment tas-servizzi 
roaming għandu jevita tgħawwiġ bejn l-
Istati Membri.

(19) Għalhekk għandhom jiġu introdotti 
regoli sabiex jingħata mandat rigward l-
obbligu li jintlaqgħu talbiet raġonevoli għal 
aċċess bl-ingrossa għal netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni mobbli, bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming. Tali talbiet 
għandhom jiġu rrifjutati biss abbażi ta' 
kriterji oġġettivi u ġġustifikati kif xieraq, li 
għandhom jiġu ddeterminati każ b'każ mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali wara l-
proċedura ta' riżoluzzjoni ta' tilwim 
imsemmija fl-Artikolu 17. Sabiex jiġu 
żgurati kondizzjonijiet ugwali għal 
kulħadd, aċċess bl-ingrossa bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming għandu 
jingħata b'mod mhux diskriminatorju li 
jipprovdi termini u kundizzjonijiet 
ekwivalenti u skont l-obbligi regolatorji 
stipulati f'dan ir-Regolament applikabbli 
fil-livell bl-ingrossa, u għandu jqis l-
elementi differenti tal-ispejjeż meħtieġa 
għall-provvediment ta' tali aċċess. Approċċ 
regolatorju konsistenti għall-aċċess bl-
ingrossa għall-provvediment tas-servizzi 
roaming għandu jevita tgħawwiġ bejn l-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 79
Francesco De Angelis
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Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għalhekk għandhom jiġu introdotti 
regoli sabiex jingħata mandat rigward l-
obbligu li jintlaqgħu talbiet raġonevoli għal 
aċċess bl-ingrossa għal netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni mobbli, bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming. Tali talbiet 
għandhom jiġu rrifjutati biss abbażi ta' 
kriterji oġġettivi u ġġustifikati kif xieraq, li 
għandhom jiġu ddeterminati każ b'każ mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali wara l-
proċedura ta' riżoluzzjoni ta' tilwim 
imsemmija fl-Artikolu 17. Sabiex jiġu 
żgurati kondizzjonijiet ugwali għal 
kulħadd, aċċess bl-ingrossa bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming għandu 
jingħata skont l-obbligi regolatorji stipulati 
f'dan ir-Regolament applikabbli fil-livell 
bl-ingrossa, u għandu jqis l-elementi 
differenti tal-ispejjeż meħtieġa għall-
provvediment ta' tali aċċess. Approċċ 
regolatorju konsistenti għall-aċċess bl-
ingrossa għall-provvediment tas-servizzi 
roaming għandu jevita tgħawwiġ bejn l-
Istati Membri.

(19) Għalhekk għandhom jiġu introdotti 
regoli sabiex jingħata mandat rigward l-
obbligu li jintlaqgħu talbiet raġonevoli, 
b'kundizzjonijiet mhux diskriminatorji,
għal aċċess bl-ingrossa għal netwerks 
pubbliċi tal-komunikazzjoni mobbli, bil-
għan li jiġu pprovduti servizzi roaming, kif 
ukoll permezz ta' deroga mid-
Direttivi 2002/21/KE u 2002/19/KE. Tali 
talbiet għandhom jiġu rrifjutati biss abbażi 
ta' kriterji oġġettivi u ġġustifikati kif 
xieraq, li għandhom jiġu ddeterminati każ 
b'każ mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali wara l-proċedura ta' riżoluzzjoni 
ta' tilwim imsemmija fl-Artikolu 17. 
Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet ugwali 
għal kulħadd, aċċess bl-ingrossa bil-għan li 
jiġu pprovduti servizzi roaming għandu 
jingħata skont l-obbligi regolatorji stipulati 
f'dan ir-Regolament applikabbli fil-livell 
bl-ingrossa, u għandu jqis l-elementi 
differenti tal-ispejjeż meħtieġa għall-
provvediment ta' tali aċċess. Approċċ 
regolatorju konsistenti għall-aċċess bl-
ingrossa għall-provvediment tas-servizzi 
roaming għandu jevita tgħawwiġ bejn l-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 80
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għalhekk għandhom jiġu introdotti 
regoli sabiex jingħata mandat rigward l-
obbligu li jintlaqgħu talbiet raġonevoli għal 

(19) Għalhekk għandhom jiġu introdotti 
regoli sabiex jingħata mandat rigward l-
obbligu li jintlaqgħu talbiet raġonevoli għal 
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aċċess bl-ingrossa għal netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni mobbli, bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming. Tali talbiet 
għandhom jiġu rrifjutati biss abbażi ta' 
kriterji oġġettivi u ġġustifikati kif xieraq, li 
għandhom jiġu ddeterminati każ b'każ mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali wara l-
proċedura ta' riżoluzzjoni ta' tilwim 
imsemmija fl-Artikolu 17. Sabiex jiġu 
żgurati kondizzjonijiet ugwali għal 
kulħadd, aċċess bl-ingrossa bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming għandu 
jingħata skont l-obbligi regolatorji stipulati 
f'dan ir-Regolament applikabbli fil-livell 
bl-ingrossa, u għandu jqis l-elementi 
differenti tal-ispejjeż meħtieġa għall-
provvediment ta' tali aċċess. Approċċ 
regolatorju konsistenti għall-aċċess bl-
ingrossa għall-provvediment tas-servizzi 
roaming għandu jevita tgħawwiġ bejn l-
Istati Membri.

aċċess bl-ingrossa għal netwerks pubbliċi 
tal-komunikazzjoni mobbli, bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming. Tali talbiet 
għandhom ikunu proporzjonali u 
f'konformità mal-ħtiġijiet ta' dawk li qed 
ifittxu l-aċċess, kemm jekk ikunu 
operaturi tan-netwerks tal-mowbajl, 
operaturi tan-netwerks virtwali tal-
mowbajl jew bejjiegħa bl-imnut. Huma
għandhom jiġu rrifjutati biss abbażi ta' 
kriterji oġġettivi u ġġustifikati kif xieraq, li 
għandhom jiġu ddeterminati każ b'każ mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali wara l-
proċedura ta' riżoluzzjoni ta' tilwim 
imsemmija fl-Artikolu 17. Sabiex jiġu 
żgurati kondizzjonijiet ugwali għal 
kulħadd, aċċess bl-ingrossa bil-għan li jiġu 
pprovduti servizzi roaming għandu 
jingħata skont l-obbligi regolatorji stipulati 
f'dan ir-Regolament applikabbli fil-livell 
bl-ingrossa, u għandu jqis l-elementi 
differenti tal-ispejjeż meħtieġa għall-
provvediment ta' tali aċċess. Approċċ 
regolatorju konsistenti għall-aċċess bl-
ingrossa għall-provvediment tas-servizzi 
roaming għandu jevita tgħawwiġ bejn l-
Istati Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dritt tal-aċċess għandu jinżamm f'limiti raġjonevoli u proporzjonali.  Il-bejjiegħa bl-imnut 
ma jistgħux jingħataw aċċess għall-istess riżorsi tan-netwerk bħall-operaturi virtwali (MVNO 
sħiħ). Għandha, għalhekk issir distinzjoni bejn tipi differenti ta' applikanti meta jiġu 
eżaminati dawn it-talbiet. 

Emenda 81
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Obbligu ta' aċċess bl-ingrossa għar- (20) Obbligu ta' aċċess bl-ingrossa għar-
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roaming għandu jkopri aċċess għall-
elementi u l-faċilitajiet kollha meħtieġa li 
jippermetti l-provvediment tas-servizzi 
roaming, bħal pereżempju l-elementi li 
ġejjin: aċċess għal elementi tan-netwerk u 
faċilitajiet assoċjati; aċċess għal sistemi ta' 
software rilevanti, inklużi sistemi ta' 
appoġġ operazzjonali; aċċess għal sistemi 
ta' informazzjoni jew bażijiet tad-dejta 
għall-ordnijiet minn qabel, forniment, 
ordnijiet, talbiet ta' manutenzjoni u tiswija, 
u fatturar; aċċess għat-traduzzjoni ta' numri 
jew għal sistemi li joffru funzjonalità 
ekwivalenti; aċċess għal netwerks mobbli, 
u aċċess għal servizzi tan-netwerk virtwali.

roaming għandu jkopri, skont 
kundizzjonijiet mhux diskriminatorji, 
aċċess għall-elementi u l-faċilitajiet kollha 
meħtieġa li jippermetti l-provvediment tas-
servizzi roaming, kif ukoll permezz ta' 
deroga mid-Direttiva 2002/19/KE, bħal 
pereżempju l-elementi li ġejjin: aċċess għal 
elementi tan-netwerk u faċilitajiet 
assoċjati; aċċess għal sistemi ta' software 
rilevanti, inklużi sistemi ta' appoġġ 
operazzjonali; aċċess għal sistemi ta' 
informazzjoni jew bażijiet tad-dejta għall-
ordnijiet minn qabel, forniment, ordnijiet, 
talbiet ta' manutenzjoni u tiswija, u fatturar; 
aċċess għat-traduzzjoni ta' numri jew għal 
sistemi li joffru funzjonalità ekwivalenti; 
aċċess għal netwerks mobbli, u aċċess għal 
servizzi tan-netwerk virtwali.

Or. en

Emenda 82
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Is-servizzi ta' komunikazzjoni mobbli 
jinbiegħu f'qatet (bundles) inklużi kemm 
is-servizzi domestiċi kif ukoll dawk tar-
roaming, u dan jillimita l-għażla tal-klijenti 
għas-servizzi roaming. Tali qatet inaqqsu t-
trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
servizzi roaming, peress li diffiċli li 
komponenti individwali fi ħdan il-qatet 
jitqabblu. Konsegwentement, il-
kompetizzjoni fost l-operaturi abbażi tal-
element roaming fil-qatet mobbli għadha 
mhijiex evidenti. Jekk tiġi ffaċilitata d-
disponibbiltà tar-roaming bħala servizz 
separat, jiġu indirizzati problemi strutturali 
billi jitqajjem għarfien fost il-klijenti dwar 
il-prezzijiet tar-roaming, u b'hekk f'dak li 
għandu x'jaqsam mas-servizzi roaming 

(21) Is-servizzi ta' komunikazzjoni mobbli 
jinbiegħu f'qatet (bundles) inklużi kemm 
is-servizzi domestiċi kif ukoll dawk tar-
roaming, u dan jillimita l-għażla tal-klijenti 
għas-servizzi roaming. Tali qatet inaqqsu t-
trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
servizzi roaming, peress li diffiċli li 
komponenti individwali fi ħdan il-qatet 
jitqabblu. Konsegwentement, il-
kompetizzjoni fost l-operaturi abbażi tal-
element roaming fil-qatet mobbli għadha 
mhijiex evidenti. Jekk tiġi ffaċilitata d-
disponibbiltà tar-roaming bħala servizz 
separat, jiġu indirizzati problemi strutturali 
billi jitqajjem għarfien fost il-klijenti dwar 
il-prezzijiet tar-roaming, u b'hekk f'dak li 
għandu x'jaqsam mas-servizzi roaming 



PE478.630v01-00 18/99 AM\887960MT.doc

MT

ikun hemm għażla distinta tal-klijent u 
tiżdied il-pressjoni kompetittiva fuq in-
naħa tad-domanda. Dan għalhekk 
jikkontribwixxi għal funzjonament 
mingħajr xkiel tas-suq intern għas-servizzi 
roaming Ewropej.

ikun hemm għażla distinta tal-klijent u 
tiżdied il-pressjoni kompetittiva fuq in-
naħa tad-domanda. Dan għalhekk 
jikkontribwixxi għal funzjonament 
mingħajr xkiel tas-suq intern għas-servizzi 
roaming Ewropej. Is-soluzzjonijiet 
strutturali mniżżla f'dan id-dokument 
jistgħu jkunu soluzzjoni għan-nuqqas ta' 
kompetizzjoni fis-suq tar-roaming. Qabel 
ma tiġi implimentata kwalunkwe 
soluzzjoni strutturali faċli biex tintuża 
mill-klijent, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra sew dawn il-miżuri sabiex 
tiżgura li l-massa kritika meħtieġa biex 
isiru dawn il-bidliet fis-suq tkun diġà 
disponibbli, għaliex dawn is-soluzzjonijiet 
mhux biss għandhom ikunu attraenti għal 
uħud mill-utenti imma wisq iktar għall-
maġġoranza tas-suq. 

Or. en

Emenda 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(22) Fl-Istati Membri fejn ikun sar il-
kuntratt tagħhom għall-provvista tas-
servizzi domestiċi tal-mowbajl, il-klijenti 
għandu jkollhom id-dritt li jagħżlu bejgħ 
separat tas-servizzi roaming bl-imnut mill-
bejgħ tal-pakkett mobbli domestiku 
tagħhom. Il-klijenti għandhom ikunu ħielsa 
li jagħżlu fornitur differenti għas-servizzi 
roaming bl-imnut mingħajr ma jibdlu n-
numru tagħhom, u b'mod li jiżgura l-
interoperabbiltà tas-servizzi, fejn is-
servizzi roaming bl-imnut jiġu pprovduti 
jkun fejn ikun fl-Unjoni.
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Or. en

Emenda 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-klijenti fl-UE qed iżidu l-użu tas-
servizzi tad-dejta tal-mowbajl. 
Madankollu, prezzijiet għolja tar-roaming 
tad-dejta qed iżommu lill-klijenti milli 
jużaw is-servizzi tad-dejta tal-mowbajl 
meta jivvjaġġaw fl-Unjoni. Għalhekk, 
għandhom jittieħdu miżuri xierqa li 
jiżguraw li m'hemm l-ebda ostaklu biex 
jintużaw servizzi alternattivi tar-roaming 
tad-dejta, b'mod partikolari permezz ta' 
bejgħ seperat jew bl-użu temporanju ta' 
servizzi lokali tar-roaming tad-dejta. Għal 
użu temporanju tas-servizzi lokali tar-
roaming tad-dejta, utenti tal-mowbajl 
għandhom ikunu jistgħu jaċċessaw 
servizzi lokali tad-dejta tal-mowbajl, 
irrispettivament mill-kuntratti eżistenti 
tar-roaming jew minn arranġamenti mal-
fornitur tas-servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli u mingħajr l-ebda 
tariffa imposta minnhom.

Or. en

Emenda 85
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) It-talba tal-klijenti u n-negozji għal 
servizzi tad-dejta tal-mowbajl żdied sew 
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fis-snin reċenti. Madankollu, minħabba 
tariffi għolja tar-roaming tad-dejta, l-użu 
ta' dawn is-servizzi hu mxekkel sew għall-
klijenti u n-negozji li joperaw b'mod 
transkonfinali fl-Unjoni. Minħabba li s-
suq għadu fil-bidu tiegħu u minħabba d-
domanda li qed tikber sew tal-klijenti 
għar-roaming tad-dejta, prezzijiet regolati 
għall-klijenti jistgħu jżommu l-prezzijiet 
għal-livelli tal-limiti tal-prezzijiet proposti, 
kif ġara fir-regolament attwali, dawn 
minflok tniżżlu aktar 'l isfel, urew il-
ħtieġa għal aktar riformi.

Or. en

Emenda 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 22 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Hemm diversi modi li bihom jistgħu 
jiġu implimentati l-faċilitajiet għal bejgħ 
separat ta' servizzi tar-roaming u għal 
aċċess temporanju għal servizzi lokali tar-
roaming tad-dejta. Dan ir-Regolament 
m'għandux jimponi l-ebda soluzzjoni 
teknika partikolari għal dawn il-
faċilitajiet iżda minflok għandu 
jistabbilixxi r-rekwiżiti essenzjali li
għandhom jitwettqu minn dawn il-
faċilitajiet sabiex jippermettu l-aktar 
soluzzjoni effettiva u effiċjenti, jew 
kumbinazzjoni ta' soluzzjonijiet.  Dawn ir-
rekwiżiti għandhom jiżguraw b'mod 
partikolari kompetizzjoni effettiva għall-
benefiċċju tal-klijent Ewropej, inklużi 
utenti li jużaw ħafna s-servizzi tad-dejta.

Or. en
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Emenda 87
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 22 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) Flimkien ma' tqegħid ta' punti ta' 
aċċess Wi Fi, għandhom jittieħdu miżuri 
li jiffaċilitaw il-bejgħ separat jew l-użu 
temporanju tas-servizz lokali tar-roaming 
tad-dejta.  Fornituri tas-servizzi domestiċi 
ta' komunikazzjoni mobbli għandhom, 
mingħajr tariffi addizzjonali, jippermettu 
lill-klijenti tagħhom sabiex 
temporanjament jaċċessaw servizzi lokali 
tad-dejta ta' kwalunkwe fornitur ieħor 
tas-servizzi lokali tar-roaming tad-dejta 
filwaqt li jibqgħu jipprovdu roaming bil-
vuċi u tal-SMS. Dan għandu jkun 
possibbli irrispettivament mill-kuntratt 
mal-fornitur domestiku tal-
komunikazzjoni mobbli. Il-fornitur tas-
servizz lokali tar-roaming tad-dejta fil-
pajjiż li qed iżur m'għandux jiddiskrimina 
kontra klijenti barranin imma joffri 
servizzi tad-dejta bl-istess termini u 
kundizzjonijiet li qed joffri lill-klijenti 
domestiċi. 

Or. en

Emenda 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Għandha tiġi stabbilita żieda fil-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fost l-
operaturi tan-netwerks mobbli sabiex il-
proveddiment ta' servizzi roaming separati
jkun possibbli mil-lat tekniku, u biex tiġi 

(23) Għandha tiġi stabbilita żieda fil-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fost l-
operaturi tan-netwerks mobbli sabiex jkun 
possibbli mil-lat tekniku, u biex tiġi 
żgurata evoluzzjoni teknika koordinata u 



PE478.630v01-00 22/99 AM\887960MT.doc

MT

żgurata evoluzzjoni teknika koordinata u 
mingħajr xkiel tal-bejgħ separat tas-
servizzi roaming fl-Unjoni. Għalhekk, 
għandhom jiġu elaborati linji gwida li 
jagħtu aktar fid-dettall il-prinċipji bażiċi u 
l-metodoloġiji rilevanti, sabiex ikun 
possibbli adattament rapidu għal 
ċirkostanzi mibdula u avvanzi teknoloġiċi. 
Il-BEREC, b'koordinazzjoni mal-
Kummissjoni u b'kollaborazzjoni mal-
partijiet interessati relevanti, għandu joħroġ 
linji gwida biex jiżviluppa l-elementi 
tekniċi ta' faċilità biex il-bejgħ separat tas-
servizzi roaming ikun possibbli. Il-
Kummissjoni tista' tagħti mandat lil Korp 
Ewropew ta' Standardizzazzjoni għall-
emenda tal-istandards rilevanti li huma 
meħtieġa għall-implimentazzjoni 
armonizzata tal-faċilità.

mingħajr xkiel tal-provvediment separat 
tas-servizzi roaming u aċċess għal servizzi 
lokali tar-roaming tad-dejta fl-Unjoni. 
Għalhekk, għandhom jiġu elaborati linji 
gwida li jagħtu aktar fid-dettall il-prinċipji 
bażiċi u l-metodoloġiji rilevanti, sabiex 
ikun possibbli adattament rapidu għal 
ċirkostanzi mibdula u avvanzi teknoloġiċi. 
Il-BEREC, b'koordinazzjoni mal-
Kummissjoni u b'kollaborazzjoni mal-
partijiet interessati relevanti, għandu joħroġ 
linji gwida biex jiżviluppa l-elementi 
tekniċi ta' faċilità biex il-bejgħ separat tas-
servizzi roaming ikun possibbli u aċċess 
għal servizzi lokali tar-roaming tad-dejta. 
Il-Kummissjoni tista' tagħti mandat lil 
Korp Ewropew ta' Standardizzazzjoni 
għall-emenda tal-istandards rilevanti li 
huma meħtieġa għall-implimentazzjoni 
armonizzata ta' dawn il-faċilitajiet.

Or. en

Emenda 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Biex il-bejgħ separat tas-servizzi 
roaming ikun effettiv b'mod sħiħ, jitqies li 
dan jeħtieġ li jiġi kkombinat mal-obbligu 
għal aċċess bl-ingrossa għall-provvediment 
ta' servizzi roaming biex jiġi ffaċilitat id-
dħul fis-suq minn partijiet ġodda jew 
eżistenti, inklużi fornituri tas-servizzi 
roaming transkonfinali. Din is-soluzzjoni 
tevita tgħawwiġ bejn l-Istati Membri billi 
tiżgura approċċ regolatorju konsistenti, u 
b'hekk tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq uniku. Madankollu, din is-soluzzjoni
fis-servizzi roaming se tkun teħtieġ perjodu 
raġonevoli għall-operaturi biex jadattaw 
fil-livell tekniku, u għalhekk se tirriżulta 

(24) Biex il-bejgħ separat tas-servizzi 
roaming ikun effettiv b'mod sħiħ, jitqies li 
dan jeħtieġ li jiġi kkombinat mal-obbligu 
għal aċċess bl-ingrossa għall-provvediment 
ta' servizzi roaming biex jiġi ffaċilitat id-
dħul fis-suq minn partijiet ġodda jew 
eżistenti, inklużi fornituri tas-servizzi 
roaming transkonfinali. Din is-soluzzjoni 
tevita tgħawwiġ bejn l-Istati Membri billi 
tiżgura approċċ regolatorju konsistenti, u 
b'hekk tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq uniku. Madankollu, it-twaqqif ta' 
faċilitajiet għall-bejgħ separat tas-servizzi
roaming se tkun teħtieġ perjodu raġonevoli 
għall-operaturi biex jadattaw fil-livell 
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f'suq intern ġenwin b'kompetizzjoni 
suffiċjenti biss wara ċertu perjodu ta' 
żmien. Għal din ir-raġuni, limiti tal-
prezzijiet għat-tariffi bl-ingrossa għal 
servizzi ta' roaming ta' telefonati bil-vuċi, 
messaġġi SMS u dejta, kif ukoll limiti ta' 
salvagwardja fil-livell bl-imnut, għandhom 
jinżammu fuq bażi temporanja f'livell 
xieraq biex jiġi żgurat li l-benefiċċji 
eżistenti għall-klijent jinżammu matul 
perjodu tranżizzjonali ta' implimentazzjoni 
ta' tali soluzzjonijiet strutturali, u mbagħad 
wara dan il-perjodu jistgħu jitneħħew.

tekniku, u għalhekk il-faċilità għall-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming se tirriżulta 
f'suq intern ġenwin b'kompetizzjoni 
suffiċjenti biss wara ċertu perjodu ta' 
żmien. Għal din ir-raġuni, limiti tal-
prezzijiet għat-tariffi bl-ingrossa għal 
servizzi ta' roaming ta' telefonati bil-vuċi, 
messaġġi SMS u dejta, kif ukoll limiti ta' 
salvagwardja fil-livell bl-imnut, għandhom 
jinżammu fuq bażi temporanja f'livell 
xieraq biex jiġi żgurat li l-benefiċċji 
eżistenti għall-klijent jinżammu matul 
perjodu tranżizzjonali ta' implimentazzjoni 
ta' tali soluzzjonijiet strutturali, u mbagħad 
wara dan il-perjodu jistgħu jitneħħew.

Or. en

Emenda 90
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Biex il-bejgħ separat tas-servizzi 
roaming ikun effettiv b'mod sħiħ, jitqies li 
dan jeħtieġ li jiġi kkombinat mal-obbligu 
għal aċċess bl-ingrossa għall-provvediment 
ta' servizzi roaming biex jiġi ffaċilitat id-
dħul fis-suq minn partijiet ġodda jew 
eżistenti, inklużi fornituri tas-servizzi 
roaming transkonfinali. Din is-soluzzjoni 
tevita tgħawwiġ bejn l-Istati Membri billi 
tiżgura approċċ regolatorju konsistenti, u 
b'hekk tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq uniku. Madankollu, din is-soluzzjoni 
fis-servizzi roaming se tkun teħtieġ perjodu 
raġonevoli għall-operaturi biex jadattaw 
fil-livell tekniku, u għalhekk se tirriżulta 
f'suq intern ġenwin b'kompetizzjoni 
suffiċjenti biss wara ċertu perjodu ta' 
żmien. Għal din ir-raġuni, limiti tal-
prezzijiet għat-tariffi bl-ingrossa għal 
servizzi ta' roaming ta' telefonati bil-vuċi, 

(24) Biex il-bejgħ separat tas-servizzi 
roaming ikun effettiv b'mod sħiħ, jitqies li 
dan jeħtieġ li jiġi kkombinat mal-obbligu 
għal aċċess bl-ingrossa għall-provvediment 
ta' servizzi roaming biex jiġi ffaċilitat id-
dħul fis-suq minn partijiet ġodda jew 
eżistenti, inklużi fornituri tas-servizzi 
roaming transkonfinali. Din is-soluzzjoni 
tevita tgħawwiġ bejn l-Istati Membri billi 
tiżgura approċċ regolatorju konsistenti, u 
b'hekk tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq uniku. Madankollu, din is-soluzzjoni 
fis-servizzi roaming se tkun teħtieġ perjodu 
raġonevoli għall-operaturi biex jadattaw 
fil-livell tekniku, u għalhekk se tirriżulta 
f'suq intern ġenwin b'kompetizzjoni 
suffiċjenti biss wara ċertu perjodu ta' 
żmien. Għal din ir-raġuni, limiti tal-
prezzijiet għat-tariffi bl-ingrossa għal 
servizzi ta' roaming ta' telefonati bil-vuċi, 
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messaġġi SMS u dejta, kif ukoll limiti ta' 
salvagwardja fil-livell bl-imnut, għandhom 
jinżammu fuq bażi temporanja f'livell 
xieraq biex jiġi żgurat li l-benefiċċji 
eżistenti għall-klijent jinżammu matul 
perjodu tranżizzjonali ta' implimentazzjoni 
ta' tali soluzzjonijiet strutturali, u mbagħad 
wara dan il-perjodu jistgħu jitneħħew.

messaġġi SMS u dejta, kif ukoll limiti ta' 
salvagwardja fil-livell bl-imnut, għandhom 
jinżammu fuq bażi temporanja f'livell 
xieraq biex jiġi żgurat li l-benefiċċji 
eżistenti għall-klijent jinżammu matul 
perjodu tranżizzjonali ta' implimentazzjoni 
ta' tali soluzzjonijiet strutturali, u mbagħad 
wara dan il-perjodu jistgħu jitneħħew.
Għall-istess raġuni, l-obbligu ta' bejgħ 
separat tas-servizzi roaming għandu 
jirreferi, għall-ewwel 12-il xahar ta' 
effettività, biss għal operaturi ta' servizz 
mobbli tan-network virtwali.

Or. en

Emenda 91
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Biex il-bejgħ separat tas-servizzi 
roaming ikun effettiv b'mod sħiħ, jitqies li 
dan jeħtieġ li jiġi kkombinat mal-obbligu 
għal aċċess bl-ingrossa għall-provvediment 
ta' servizzi roaming biex jiġi ffaċilitat id-
dħul fis-suq minn partijiet ġodda jew 
eżistenti, inklużi fornituri tas-servizzi 
roaming transkonfinali. Din is-soluzzjoni 
tevita tgħawwiġ bejn l-Istati Membri billi 
tiżgura approċċ regolatorju konsistenti, u 
b'hekk tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq uniku. Madankollu, din is-soluzzjoni 
fis-servizzi roaming se tkun teħtieġ perjodu 
raġonevoli għall-operaturi biex jadattaw 
fil-livell tekniku, u għalhekk se tirriżulta 
f'suq intern ġenwin b'kompetizzjoni 
suffiċjenti biss wara ċertu perjodu ta' 
żmien. Għal din ir-raġuni, limiti tal-
prezzijiet għat-tariffi bl-ingrossa għal 
servizzi ta' roaming ta' telefonati bil-vuċi, 
messaġġi SMS u dejta, kif ukoll limiti ta' 
salvagwardja fil-livell bl-imnut, għandhom 

(24) Biex il-bejgħ separat tas-servizzi 
roaming ikun effettiv b'mod sħiħ, jitqies li 
dan jeħtieġ li jiġi kkombinat mal-obbligu 
għal aċċess bl-ingrossa għall-provvediment 
ta' servizzi roaming biex jiġi ffaċilitat id-
dħul fis-suq minn partijiet ġodda jew 
eżistenti, inklużi fornituri tas-servizzi 
roaming transkonfinali. Din is-soluzzjoni 
tevita tgħawwiġ bejn l-Istati Membri billi 
tiżgura approċċ regolatorju konsistenti, u 
b'hekk tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-
suq uniku. Madankollu, din is-soluzzjoni 
fis-servizzi roaming se tkun teħtieġ perjodu 
raġonevoli għall-operaturi biex jadattaw 
fil-livell tekniku, u għalhekk se tirriżulta 
f'suq intern ġenwin b'kompetizzjoni 
suffiċjenti biss wara ċertu perjodu ta' 
żmien. Għal din ir-raġuni, limiti tal-
prezzijiet għat-tariffi bl-ingrossa għal 
servizzi ta' roaming ta' telefonati bil-vuċi, 
messaġġi SMS u dejta, kif ukoll limiti ta' 
salvagwardja fil-livell bl-imnut, għandhom 
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jinżammu fuq bażi temporanja f'livell 
xieraq biex jiġi żgurat li l-benefiċċji 
eżistenti għall-klijent jinżammu matul 
perjodu tranżizzjonali ta' implimentazzjoni 
ta' tali soluzzjonijiet strutturali, u mbagħad 
wara dan il-perjodu jistgħu jitneħħew.

jinżammu fuq bażi temporanja f'livell 
xieraq biex jiġi żgurat li l-benefiċċji 
eżistenti għall-klijent jinżammu matul 
perjodu tranżizzjonali ta' implimentazzjoni 
ta' tali soluzzjonijiet strutturali. Dawn il-
limit fil-prezzijiet għandhom ukoll 
jikkunsidraw l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 8 tad-direttiva 'qafas', b'mod 
partikolari l-ħtieġa li jiġu promossi 
investiment effettiv u l-innovazzjoni, kif 
ukoll dawk stabbiliti fil-Komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni tas-
26 ta' Awwissu 2010 dwar l-aġenda 
diġitali għall-Ewropa COM(2010)0245), 
b'mod partikolari l-kopertura tal-
broadband u l-kontribut potenzjali tan-
netwerks mobbli tagħhom. Il-limiti tal-
prezz jistgħu sussegwentement jitneħħew.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istrutturi tat-tariffi għandhom ikunu b'mod li jassiguraw li d-dħul tal-operaturi ikun 
suffiċjenti għalihom biex jilħqu mal-obbligi tal-koperatura imposta mill-Istati Membri.

Emenda 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 24 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Meta tikkunsidra li l-prezzijiet tar-
roaming jistgħu jiġu kkunsidrati bħala 
ostaklu għas-suq intern tat-
telekomunikazzjoni u li l-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa tistabbilixxi bħala objettiv li 
d-differenzi bejn tariffi tat-
telekomunikazzjoni roaming u dawk 
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nazzjonali għandhom jonqsu u jqarrbu z-
zero sal-2015, l-operaturi għandu 
jkollhom l-għażla li jilħqu dan l-objettiv 
fuq bażi volontarja.  Għal din ir-raġuni 
operaturi li joffru lill-klijenti kollha 
tagħhom fl-offerti kollha tagħhom għar-
roaming tariffi ħafna qrib dawk imposti 
għat-telefonati bil-vuċi, SMS u servizzi 
tad-dejta domestiċi sal-1 ta' Lulju 2014 
għandhom ikunu eżentati mill-obbligu li 
jimplimentaw il-miżuri tekniċi għal bejgħ 
separat tas-servizzi roaming.   Il-livell 
mitlub tat-tariffa li tippermetti l-eżenzjoni 
għandu jkun definit mill-Kummissjoni 
permezz ta' atti delegati fuq il-bażi tal-
opinjoni tal-BEREC wara konsultazzjoni 
mal-partijiet interessati xierqa. 

Or. en

Emenda 93
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 24 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) L-operaturi li jimponu tariffi tar-
roaming li huma sostanzjalment simili 
għar-rati domestiċi għandhom ikunu 
eżentati mill-obbligu li jipprovdu għal 
bejgħ separat tas-servizzi roaming, din l-
eżenzjoni tkun suġġetta għall-obbligi ta' 
kopertura tal-mowbajl imposta mill-Istati 
Membri. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istrutturi tat-tariffi għandhom ikunu b'mod li jassiguraw li d-dħul tal-operaturi ikun 
suffiċjenti għalihom biex jilħqu mal-obbligi tal-koperatura imposta mill-Istati Membri.
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Emenda 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sa ma s-soluzzjonijiet strutturali jkunu 
ġabu kompetizzjoni suffiċjenti fis-suq tar-
roaming, l-approċċ l-aktar effikaċi u 
proporzjonat għar-regolazzjoni tal-livell 
tal-prezzijiet sabiex isiru u jiġu riċevuti 
telefonati roaming fl-Unjoni huwa l-
istabbiliment fil-livell tal-Unjoni ta’ tariffa 
medja massima kull minuta fil-livell bl-
ingrossa u l-limitazzjoni ta' tariffi fil-livell 
bl-imnut, permezz tal-Ewrotariffa li 
ddaħħlet bir-Regolament (KE) 
Nru 717/2007. It-tariffa medja bl-ingrossa 
għandha tapplika bejn kwalunkwe żewġ 
operaturi fi ħdan l-Unjoni tul perjodu 
speċifikat.

(26) Sa ma s-soluzzjonijiet strutturali jkunu 
ġabu kompetizzjoni suffiċjenti fis-suq tar-
roaming li jista' jwassal għal tnaqqis tar-
rata bl-ingrossa li mbagħad tgħaddi fuq 
il-klijenti, l-approċċ l-aktar effikaċi u 
proporzjonat għar-regolazzjoni tal-livell 
tal-prezzijiet sabiex isiru u jiġu riċevuti 
telefonati roaming fl-Unjoni huwa l-
istabbiliment fil-livell tal-Unjoni ta’ tariffa 
medja massima kull minuta fil-livell bl-
ingrossa u l-limitazzjoni ta' tariffi fil-livell 
bl-imnut, permezz tal-Ewrotariffa li 
ddaħħlet bir-Regolament (KE) 
Nru 717/2007. It-tariffa medja bl-ingrossa 
għandha tapplika bejn kwalunkwe żewġ 
operaturi fi ħdan l-Unjoni tul perjodu 
speċifikat.

Or. en

Emenda 95
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sa ma s-soluzzjonijiet strutturali jkunu 
ġabu kompetizzjoni suffiċjenti fis-suq tar-
roaming, l-approċċ l-aktar effikaċi u 
proporzjonat għar-regolazzjoni tal-livell 
tal-prezzijiet sabiex isiru u jiġu riċevuti 
telefonati roaming fl-Unjoni huwa l-
istabbiliment fil-livell tal-Unjoni ta’ tariffa 
medja massima kull minuta fil-livell bl-
ingrossa u l-limitazzjoni ta' tariffi fil-livell 
bl-imnut, permezz tal-Ewrotariffa li 

(26) Sa ma s-soluzzjonijiet strutturali jkunu 
ġabu kompetizzjoni suffiċjenti fis-suq tar-
roaming, l-approċċ l-aktar effikaċi u 
proporzjonat għar-regolazzjoni tal-livell 
tal-prezzijiet sabiex isiru u jiġu riċevuti 
telefonati roaming fl-Unjoni huwa l-
istabbiliment fil-livell tal-Unjoni ta’ tariffa 
medja massima kull minuta/kull gigabyte
fil-livell bl-ingrossa u l-limitazzjoni ta' 
tariffi fil-livell bl-imnut, permezz tal-
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ddaħħlet bir-Regolament (KE) 
Nru 717/2007. It-tariffa medja bl-ingrossa 
għandha tapplika bejn kwalunkwe żewġ 
operaturi fi ħdan l-Unjoni tul perjodu 
speċifikat.

Ewrotariffa li ddaħħlet bir-Regolament 
(KE) Nru 717/2007. It-tariffa medja bl-
ingrossa għandha tapplika bejn kwalunkwe 
żewġ operaturi fi ħdan l-Unjoni tul perjodu 
speċifikat.

Or. en

Emenda 96
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-Ewrotariffa tranżitorja  għandha tiġi 
ffissata f’livell ta' salvagwardja  li filwaqt li 
jiżgura li l-benefiċċji eżistenti għall-klijent 
jinżammu matul perjodu tranżizzjonali ta' 
implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet 
strutturali,  jiggarantixxi marġni suffiċjenti 
għall-operaturi u jinkoraġġixxi offerti tar-
roaming kompetittivi b’rati aktar baxxi. 
Matul il-perjodu kkonċernat  l-operaturi 
għandhom joffru b'mod attiv Ewrotariffa 
lill-klijenti tar-roaming tagħhom kollha, 
b'xejn u b'mod ċar u trasparenti.

(27) L-Ewrotariffa tranżitorja  għandha tiġi 
ffissata f’livell ta' salvagwardja  li filwaqt li 
jiżgura li l-benefiċċji eżistenti għall-klijent 
jinżammu matul perjodu tranżizzjonali ta' 
implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet 
strutturali,  jiggarantixxi marġni suffiċjenti 
għall-operaturi u jinkoraġġixxi offerti tar-
roaming kompetittivi b’rati aktar baxxi. 
Matul il-perjodu kkonċernat  l-operaturi 
għandhom jiġbdu l-attenzjoni tal-klijenti 
dwar l-informazzjoni tal-Ewrotariffa u 
joffri b'mod attiv Ewrotariffa lill-klijenti 
tar-roaming tagħhom kollha, b'xejn u 
b'mod ċar u trasparenti.

Or. en

Emenda 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Ewrotariffa tranżitorja  li għandha
tiġi offruta lill-klijenti roaming għandha 
tirrifletti marġni raġonevoli fuq l-ispiża bl-

(28) L-Ewrotariffa tranżitorja  li għandha
tiġi offruta lill-klijenti roaming għandha 
tirrifletti marġni raġonevoli fuq l-ispiża bl-
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ingrossa sabiex jingħata servizz roaming, 
filwaqt li l-operaturi jkollhom il-libertà li 
jikkompetu billi jiddifferenzjaw l-offerti 
tagħhom u jadattaw l-istrutturi tal-
ipprezzar tagħhom għall-kondizzjonijiet 
tas-suq u għall-preferenzi tal-klijenti. Tali 
limiti ta' salvagwardja għandhom jiġu 
ffissati f'livelli li ma jgħawġux il-
benefiċċji kompetittivi ta' soluzzjonijiet 
strutturali, u li jkunu jistgħu jitneħħew 
ladarba s-soluzzjonijiet strutturali jkun 
kellhom opportunità jipproduċu gwadanni 
konkreti għall-klijenti Dan l-approċċ 
regolatorju ma għandux japplika għal 
servizzi b'valur miżjud.

ingrossa sabiex jingħata servizz roaming, 
filwaqt li l-operaturi jkollhom il-libertà li 
jikkompetu billi jiddifferenzjaw l-offerti 
tagħhom u jadattaw l-istrutturi tal-
ipprezzar tagħhom għall-kondizzjonijiet 
tas-suq u għall-preferenzi tal-klijenti. Tali 
limiti ta' salvagwardja għandhom 
jimmassimizzaw l-eżitu kompetittiv tas-
soluzzjoni strutturali għall-benefiċċju tal-
klijenti; għalhekk il-limiti fil-prezzijiet bl-
imnut għandhom jiġu ffissati f'livell li hu 
tliet darbiet il-limiti bl-ingrossa biex 
jippermettu spazju biżżejjed li jattira 
parteċipanti ġodda fis-suq ġdid tar-
roaming. Il-limiti jistgħu jitneħħew 
ladarba s-soluzzjonijiet strutturali jkun 
kellhom opportunità jipproduċu gwadanni 
konkreti għall-klijenti. Dan l-approċċ 
regolatorju ma għandux japplika għal 
servizzi b'valur miżjud.

Or. en

Emenda 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Ewrotariffa tranżitorja  li għandha
tiġi offruta lill-klijenti roaming għandha 
tirrifletti marġni raġonevoli fuq l-ispiża bl-
ingrossa sabiex jingħata servizz roaming, 
filwaqt li l-operaturi jkollhom il-libertà li 
jikkompetu billi jiddifferenzjaw l-offerti 
tagħhom u jadattaw l-istrutturi tal-
ipprezzar tagħhom għall-kondizzjonijiet 
tas-suq u għall-preferenzi tal-klijenti. Tali
limiti ta' salvagwardja għandhom jiġu 
ffissati f'livelli li ma jgħawġux il-benefiċċji 
kompetittivi ta' soluzzjonijiet strutturali, u 
li jkunu jistgħu jitneħħew ladarba s-
soluzzjonijiet strutturali jkun kellhom 
opportunità jipproduċu gwadanni konkreti 

(28) L-Ewrotariffa tranżitorja  li għandha
tiġi offruta lill-klijenti roaming għandha 
tirrifletti marġni raġonevoli fuq l-ispiża bl-
ingrossa sabiex jingħata servizz roaming, 
filwaqt li l-operaturi jkollhom il-libertà li 
jikkompetu billi jiddifferenzjaw l-offerti 
tagħhom u jadattaw l-istrutturi tal-
ipprezzar tagħhom għall-kondizzjonijiet 
tas-suq u għall-preferenzi tal-klijenti. 
Skont il-metodoloġija ta' kalkolu tal-
BEREC, fejn il-limitu tal-prezz bl-imnut 
hu tliet darbiet il-limitu tal-prezz bl-
ingrossa, marġni ta' 200% jippermetti d-
dħul fis-suq u l-iżvilupp tal-kompetizzjoni. 
Għalhekk, limiti ta' salvagwardja 
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għall-klijenti Dan l-approċċ regolatorju ma 
għandux japplika għal servizzi b'valur 
miżjud.

għandhom jiġu ffissati kif meħtieġ. sabiex
ma jgħawġux il-benefiċċji kompetittivi ta' 
soluzzjonijiet strutturali, u li jkunu jistgħu 
jitneħħew ladarba s-soluzzjonijiet 
strutturali jkun kellhom opportunità 
jipproduċu gwadanni konkreti għall-klijenti 
Dan l-approċċ regolatorju ma għandux 
japplika għal servizzi b'valur miżjud.

Or. en

Emenda 99
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Ewrotariffa tranżitorja  li għandha
tiġi offruta lill-klijenti roaming għandha 
tirrifletti marġni raġonevoli fuq l-ispiża bl-
ingrossa sabiex jingħata servizz roaming, 
filwaqt li l-operaturi jkollhom il-libertà li 
jikkompetu billi jiddifferenzjaw l-offerti 
tagħhom u jadattaw l-istrutturi tal-
ipprezzar tagħhom għall-kondizzjonijiet 
tas-suq u għall-preferenzi tal-klijenti. Tali 
limiti ta' salvagwardja għandhom jiġu 
ffissati f'livelli li ma jgħawġux il-benefiċċji 
kompetittivi ta' soluzzjonijiet strutturali, u 
li jkunu jistgħu jitneħħew ladarba s-
soluzzjonijiet strutturali jkun kellhom 
opportunità jipproduċu gwadanni konkreti 
għall-klijenti Dan l-approċċ regolatorju ma 
għandux japplika għal servizzi b'valur 
miżjud.

(28) L-Ewrotariffa tranżitorja  li għandha
tiġi offruta lill-klijenti roaming għandha 
tirrifletti marġni raġonevoli fuq l-ispiża bl-
ingrossa sabiex jingħata servizz roaming, 
filwaqt li l-operaturi jkollhom il-libertà li 
jikkompetu billi jiddifferenzjaw l-offerti 
tagħhom u jadattaw l-istrutturi tal-
ipprezzar tagħhom għall-kondizzjonijiet 
tas-suq u għall-preferenzi tal-klijenti. Tali 
limiti ta' salvagwardja għandhom jiġu 
ffissati f'livelli li ma jgħawġux il-benefiċċji 
kompetittivi ta' soluzzjonijiet strutturali, u 
li jkunu jistgħu jitneħħew ladarba s-
soluzzjonijiet strutturali jkun kellhom 
opportunità jipproduċu gwadanni konkreti 
għall-klijenti Dan l-approċċ regolatorju ma 
għandux japplika għal parti mit-tariffa li 
hi imposta għall-provvediment ta' servizzi 
b'valur miżjud.

Or. en

Ġustifikazzjoni

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
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banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Emenda 100
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Ewrotariffa tranżitorja  li għandha
tiġi offruta lill-klijenti roaming għandha 
tirrifletti marġni raġonevoli fuq l-ispiża bl-
ingrossa sabiex jingħata servizz roaming, 
filwaqt li l-operaturi jkollhom il-libertà li 
jikkompetu billi jiddifferenzjaw l-offerti 
tagħhom u jadattaw l-istrutturi tal-
ipprezzar tagħhom għall-kondizzjonijiet 
tas-suq u għall-preferenzi tal-klijenti. Tali 
limiti ta' salvagwardja għandhom jiġu 
ffissati f'livelli li ma jgħawġux il-benefiċċji 
kompetittivi ta' soluzzjonijiet strutturali, u 
li jkunu jistgħu jitneħħew ladarba s-
soluzzjonijiet strutturali jkun kellhom 
opportunità jipproduċu gwadanni konkreti 
għall-klijenti Dan l-approċċ regolatorju ma 
għandux japplika għal servizzi b'valur 
miżjud.

(28) L-Ewrotariffa tranżitorja  li għandha
tiġi offruta lill-klijenti roaming għandha 
tirrifletti marġni raġonevoli fuq l-ispiża bl-
ingrossa sabiex jingħata servizz roaming, 
filwaqt li l-operaturi jkollhom il-libertà li 
jikkompetu billi jiddifferenzjaw l-offerti 
tagħhom u jadattaw l-istrutturi tal-
ipprezzar tagħhom għall-kondizzjonijiet 
tas-suq u għall-preferenzi tal-klijenti. Tali 
limiti ta' salvagwardja għandhom jiġu 
ffissati f'livelli li ma jgħawġux il-benefiċċji 
kompetittivi ta' soluzzjonijiet strutturali, u 
li jkunu jistgħu jitneħħew ladarba s-
soluzzjonijiet strutturali jkun kellhom 
opportunità jipproduċu gwadanni konkreti 
għall-klijenti Dan l-approċċ regolatorju ma 
għandux japplika għal parti mit-tariffa 
imposta għal servizzi b'valur miżjud imma 
biss għat-tariffi għall-konnessjoni ma' 
dawn is-servizzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan biex ikun iċċarat li t-tariffi għall-komunikazzjonijiet għal servizzi ta' valur miżjud huma 
inklużi f'dan ir-Regolament imma mhux it-tariffi għas-servizzi nfushom.
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Emenda 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Dan l-approċċ regolatorju għandu jkun 
sempliċi sabiex wieħed jimplimentah u 
jimmonitorjah b'mod li jitnaqqas il-piż 
amministrattiv kemm għall-operaturi li 
fuqhom huma imposti r-rekwiżiti tiegħu, 
kif ukoll għall-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali inkarigati mis-superviżjoni u l-
infurzar tiegħu. Għandu jkun ukoll 
trasparenti u li jinftiehem mill-ewwel mill-
klijenti mobbli kollha fi ħdan l-Unjoni . 
Barra minn hekk għandu jipprovdi ċertezza 
u prevedibbiltà għall-operaturi li jipprovdu 
servizzi roaming bl-ingrossa u bl-imnut. 
Għalhekk huwa xieraq li f'dan ir-
Regolament ikun hemm speċifikat il-livell 
f'termini monetarji tat-tariffi massimi kull 
minuta fil-livelli tal-bejgħ bl-ingrossa u bl-
imnut.

(29) Dan l-approċċ regolatorju għandu jkun 
sempliċi sabiex wieħed jimplimentah u 
jimmonitorjah b'mod li jitnaqqas il-piż 
amministrattiv kemm għall-operaturi li 
fuqhom huma imposti r-rekwiżiti tiegħu, 
kif ukoll għall-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali inkarigati mis-superviżjoni u l-
infurzar tiegħu. Għandu jkun ukoll 
trasparenti u li jinftiehem mill-ewwel mill-
klijenti mobbli kollha fi ħdan l-Unjoni . 
Barra minn hekk għandu jipprovdi ċertezza 
u prevedibbiltà għall-operaturi li jipprovdu 
servizzi roaming bl-ingrossa u bl-imnut. 
Għalhekk huwa xieraq li f'dan ir-
Regolament ikun hemm speċifikat il-livell 
f'termini monetarji tat-tariffi massimi għal 
kull minuta/kull gigabyte  fil-livelli tal-
bejgħ bl-ingrossa u bl-imnut.

Or. en

Emenda 102
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-ogħla tariffa medja ghal kull 
minuta fil-livell tal-bejgħ bl-ingrossa kif 
speċifikata għandha tqis l-elementi 
differenti involuti meta ssir telefonata 
roaming madwar l-Unjoni , b'mod 
partikolari l-ispiża sabiex telefonati 
joriġinaw u jintemmu fuq netwerks mobbli, 
u inklużi l-ispejjeż indiretti (overheads), is-
sinjalar u t-tranżitu. L-aktar parametru 

(30) L-ogħla tariffa medja għal kull 
minuta/kull gigabyte  fil-livell tal-bejgħ bl-
ingrossa kif speċifikata għandha tqis l-
elementi differenti involuti meta ssir 
telefonata roaming madwar l-Unjoni , 
b'mod partikolari l-ispiża sabiex telefonati 
joriġinaw u jintemmu fuq netwerks mobbli, 
u inklużi l-ispejjeż indiretti (overheads), is-
sinjalar u t-tranżitu. L-aktar parametru 
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referenzjarju (benchmark) adatt għall-
oriġini ta' telefonata u għat-tmiem ta' 
telefonata għandu jkun ir-rata medja ta' 
tmiem fuq netwerk mobbli għall-operaturi 
ta’ netwerks mobbli fl-Unjoni , ibbażata 
fuq informazzjoni pprovduta mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
ppubblikata mill-Kummissjoni. It-tariffa 
medja massima għal kull minuta stabbilita 
b'dan ir-Regolament għandha għalhekk tiġi 
ddeterminata filwaqt li titqies ir-rata medja 
ta' tmiem ta' telefonati mobbli, li toffri 
parametru referenzjajru għall-ispejjeż 
involuti. It-tariffa medja massima għal kull 
minuta fil-livell tal-bejgħ bl-ingrossa 
għandha tonqos kull sena sabiex tqis it-
tnaqqis fir-rati ta' tmiem ta' telefonati 
mobbli imposti minn awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali minn żmien għal 
żmien.

referenzjarju (benchmark) adatt għall-
oriġini ta' telefonata u għat-tmiem ta' 
telefonata għandu jkun ir-rata medja ta' 
tmiem fuq netwerk mobbli għall-operaturi 
ta’ netwerks mobbli fl-Unjoni , ibbażata 
fuq informazzjoni pprovduta mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
ppubblikata mill-Kummissjoni. It-tariffa 
medja massima għal kull minuta/kull 
gigabyte  stabbilita b'dan ir-Regolament 
għandha għalhekk tiġi ddeterminata filwaqt 
li titqies ir-rata medja ta' tmiem ta' 
telefonati mobbli, li toffri parametru 
referenzjajru għall-ispejjeż involuti. It-
tariffa medja massima għal kull 
minuta/kull gigabyte  fil-livell tal-bejgħ bl-
ingrossa għandha tonqos kull sena sabiex 
tqis it-tnaqqis fir-rati ta' tmiem ta' telefonati 
mobbli imposti minn awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali minn żmien għal 
żmien.

Or. en

Emenda 103
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Matul il-perjodu tranżizzjonali tal-
limiti ta' salvagwardja,  il-klijenti kollha 
għandu jkollhom l-għażla, mingħajr tariffi 
u prekondizzjonijiet addizzjonali, ta' tariffa 
sempliċi tar-roaming li ma teċċedix ir-rati 
regolati. Marġni raġonevoli bejn l-ispejjeż 
bl-ingrossa u prezzijiet bl-imnut għandu 
jiżgura li l-operaturi jkunu jistgħu jkopru l-
ispejjeż tar-roaming speċifiċi tagħhom fil-
livell bl-imnut inklużi ishma adegwati ta' 
spejjeż ta' kummerċjalizzazzjoni u sussidji 
tal-apparat tal-idejn (handset) u li 
jibqgħalhom residwu adegwat li jrendi 
profitt raġonevoli. Ewrotariffa tranżitorja

(32) Matul il-perjodu tranżizzjonali tal-
limiti ta' salvagwardja,  il-klijenti kollha 
għandhom ikunu informati u jkollhom l-
għażla, mingħajr tariffi u 
prekondizzjonijiet addizzjonali, ta' tariffa 
sempliċi tar-roaming li ma teċċedix ir-rati 
regolati. Marġni raġonevoli bejn l-ispejjeż 
bl-ingrossa u prezzijiet bl-imnut għandu 
jiżgura li l-operaturi jkunu jistgħu jkopru l-
ispejjeż tar-roaming speċifiċi tagħhom fil-
livell bl-imnut inklużi ishma adegwati ta' 
spejjeż ta' kummerċjalizzazzjoni u sussidji 
tal-apparat tal-idejn (handset) u li 
jibqgħalhom residwu adegwat li jrendi 
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hija mezz adegwat li jipprovdi kemm lill-
klijent bil-protezzjoni kif ukoll lill-operatur 
bil-flessibbiltà. Il-livelli massimi tal-
Ewrotariffa għandhom jonqsu kull sena, 
pari passu mal-livell bl-ingrossa.

profitt raġonevoli. Ewrotariffa tranżitorja
hija mezz adegwat li jipprovdi kemm lill-
klijent bil-protezzjoni kif ukoll lill-operatur 
bil-flessibbiltà. Il-livelli massimi tal-
Ewrotariffa għandhom jonqsu kull sena, 
pari passu mal-livell bl-ingrossa.

Or. en

Emenda 104
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Matul il-perjodu tranżizzjonali tal-
limiti ta' salvagwardja,  il-klijenti roaming 
ġodda għandhom jiġu infurmati bis-sħiħ 
dwar il-firxa ta' tariffi li jeżistu għar-
roaming fi ħdan l-Unjoni , inklużi t-tariffi 
li huma konformi mal-Ewrotariffa 
tranżitorja . Il-klijenti roaming eżistenti 
għandhom jingħataw l-opportunità li 
jagħżlu tariffa ġdida konformi mal-
Ewrotariffa tranżitorja  jew kwalunkwe 
tariffa tar-roaming oħra fi żmien speċifiku. 
Għall-klijenti roaming li għadhom ma 
għamlux l-għażla tagħhom f'dan iż-żmien, 
huwa xieraq li jkun hemm distinzjoni bejn 
dawk li diġà għażlu tariffa speċifika jew 
pakkett speċifiku tar-roaming qabel id-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u dawk li 
għadhom ma għażlux. Dawn tal-aħħar 
għandhom jingħataw awtomatikament 
tariffa li tikkonforma ma' dan ir-
Regolament. Il-klijenti roaming li diġà 
jibbenefikaw minn tariffi jew pakketti 
speċifiċi tar-roaming li jissodisfaw ir-
rekwiżiti individwali tagħhom u li huma 
għażlu fuq dik il-bażi, għandhom jibqgħu 
fuq it-tariffa jew pakkett li kienu għażlu 
qabel jekk, wara li jkunu ġew imfakkra 
dwar il-kondizzjonijiet attwali tat-tariffi, 
huma jonqsu milli jesprimu għażla fil-

(33) Matul il-perjodu tranżizzjonali tal-
limiti ta' salvagwardja,  il-klijenti roaming 
ġodda għandhom jiġu infurmati bis-sħiħ u 
b'mod attiv dwar il-firxa ta' tariffi li jeżistu 
għar-roaming fi ħdan l-Unjoni , inklużi t-
tariffi li huma konformi mal-Ewrotariffa 
tranżitorja . Il-klijenti roaming eżistenti 
għandhom jingħataw l-opportunità li 
jagħżlu tariffa ġdida konformi mal-
Ewrotariffa tranżitorja  jew kwalunkwe 
tariffa tar-roaming oħra fi żmien speċifiku. 
Għall-klijenti roaming li għadhom ma 
għamlux l-għażla tagħhom f'dan iż-żmien, 
huwa xieraq li jkun hemm distinzjoni bejn 
dawk li diġà għażlu tariffa speċifika jew 
pakkett speċifiku tar-roaming qabel id-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u dawk li 
għadhom ma għażlux. Dawn tal-aħħar 
għandhom jingħataw awtomatikament 
tariffa li tikkonforma ma' dan ir-
Regolament. Il-klijenti roaming li diġà 
jibbenefikaw minn tariffi jew pakketti 
speċifiċi tar-roaming li jissodisfaw ir-
rekwiżiti individwali tagħhom u li huma 
għażlu fuq dik il-bażi, għandhom jibqgħu 
fuq it-tariffa jew pakkett li kienu għażlu 
qabel jekk, wara li jkunu ġew imfakkra 
dwar il-kondizzjonijiet attwali tat-tariffi, 
huma jonqsu milli jesprimu għażla fil-
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perjodu ta' żmien rilevanti. Dawn it-tariffi
jew pakketti speċifiċi tar-roaming jistgħu 
jinkludu, pereżempju, rati fissi ta' roaming, 
tariffi mhux pubbliċi, tariffi bi ħlasijiet fissi 
ta' roaming addizzjonali, tariffi bi ħlasijiet 
għal kull minuta aktar baxxi mill-
Ewrotariffa massima jew tariffi bi ħlasijiet 
ta' installazzjoni.

perjodu ta' żmien rilevanti. Dawn it-tariffi 
jew pakketti speċifiċi tar-roaming jistgħu 
jinkludu, pereżempju, rati fissi ta' roaming, 
tariffi mhux pubbliċi, tariffi bi ħlasijiet fissi 
ta' roaming addizzjonali, tariffi bi ħlasijiet 
għal kull minuta aktar baxxi mill-
Ewrotariffa massima jew tariffi bi ħlasijiet 
ta' installazzjoni.

Or. en

Emenda 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 35 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) F'suq li għandu ftit operaturi 
dominanti jista' jkun diffiċli għal 
operaturi iżgħar li jidħlu fis-suq għaliex 
jistgħu isibuha diffiċli li jikkompetu, 
minħabba l-inabilità tagħhom li 
jinternalizzaw l-ispejjeż tar-roaming bl-
igrossa. Għalhekk, l-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw intervent 
regolatorju biex jiżguraw li operaturi 
iżgħar ikollhom aċċess għas-suq. Min-
naħa l-oħra l-Istati Membri 
m'għandhomx jintroduċu regolament li 
jillimita l-possibilità għal operaturi iżgħar 
li jiffurmaw alleanzi.

Or. en

Emenda 106
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-fornituri ta’ telefonati roaming 
regolati fil-livell tal-imnut għandhom 
għalhekk jiġu mitluba jitolbu ħlas abbażi 
ta’ kull sekonda lill-klijenti tagħhom għat-
telefonati kollha, suġġett għal Ewrotariffa, 
suġġetta biss għall-possibbiltà li japplika 
perjodu minimu inizjali ta’ kalkolu ta' 
tariffi ta’ mhux aktar minn 30 sekonda 
għal telefonati magħmulin. Dan għandu 
jippermetti lill-operaturi li jkopru 
kwalunkwe spiża raġonevoli ta’ 
installazzjoni u jipprovdi flessibbiltà għal 
kompetizzjoni billi joffri perjodi minimi 
ta’ ħlas iqsar. Madankollu, ebda perjodu 
minimu inizjali ta’ kalkolu ta' tariffi mhu 
ġustifikat fil-każ ta’ telefonati riċevuti 
b’Ewrotariffa, billi l-ispiża bl-ingrossa 
involuta titħallas abbażi ta’ kull sekonda u 
kwalunkwe spiża speċifika tal-
installazzjoni tkun diġà koperta mir-rati ta’ 
tmiem tas-sejħiet mobbli.

(41) Il-fornituri ta’ telefonati roaming 
regolati fil-livell tal-imnut għandhom 
għalhekk jiġu mitluba jitolbu ħlas abbażi 
ta’ kull sekonda lill-klijenti tagħhom għat-
telefonati kollha, suġġett għal Ewrotariffa. 
Ebda perjodu minimu inizjali ta’ kalkolu 
ta' tariffi mhu ġustifikat fil-każ ta’ 
telefonati riċevuti b’Ewrotariffa, billi l-
ispiża bl-ingrossa involuta titħallas abbażi 
ta’ kull sekonda u kwalunkwe spiża 
speċifika tal-installazzjoni tkun diġà 
koperta mir-rati ta’ tmiem tas-sejħiet 
mobbli.

Or. en

Emenda 107
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Sabiex jiġi żgurat li l-obbligi 
regolatorji fuq it-tariffi bl-ingrossa u bl-
imnut għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, ta' SMS u ta' dejta ma
jinżammux għal żmien itwal milli meħtieġ 
meta s-soluzzjonijiet strutturali jkun 
implimentati b'mod sħiħ u l-kompetizzjoni 
tkun żviluppata biżżejjed fis-suq tar-
roaming, għandhom jiġu stabbiliti 
kondizzjonijiet għan-nuqqas ta' 
applikazzjoni ta' tariffi massimi bl-ingrossa 

(65) Sabiex jiġi żgurat li l-obbligi 
regolatorji fuq it-tariffi bl-ingrossa u bl-
imnut għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, ta' SMS u ta' dejta ma 
jinżammux għal żmien itwal milli meħtieġ 
meta s-soluzzjonijiet strutturali jkun 
implimentati b'mod sħiħ u l-kompetizzjoni 
tkun żviluppata biżżejjed fis-suq tar-
roaming, għandhom jiġu stabbiliti 
kondizzjonijiet għan-nuqqas ta' 
applikazzjoni ta' tariffi massimi bl-ingrossa 
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u bl-imnut diġà qabel jiġu previsti d-dati ta' 
skadenza. Tali kondizzjonijiet għandhom 
ikunu bbażati fuq differenza sinifikanti 
bejn il-limiti tal-prezzijiet u l-livelli attwali 
tal-prezzijiet. Qed jitqies li differenza 
sinifikanti se tintlaħaq jekk il-prezzijiet fl-
Unjoni jkunu laħqu 75 % tal-limitu tal-
prezzijiet. Għal-limiti tal-prezzijiet bl-
ingrossa l-kriterju ta' 75 % għandu jkun 
ibbażat fuq it-traffiku mhux ibbilanċjat 
bejn l-operaturi li ma jappartjenux għall-
istess grupp.  Sabiex jiġi limitat it-
tgħawwiġ bejn l-Istati Membri, il-kriterju
ta' 75 % għal-limiti tal-prezzijiet bl-imnut 
għandu jkun ikkalkulat billi tinħareġ il-
medja fil-livell tal-Unjoni tal-medji 
nazzjonali għal kull servizz roaming 
separat (bil-vuċi, SMS jew dejta).

u bl-imnut diġà qabel jiġu previsti d-dati ta' 
skadenza. Tali kondizzjonijiet għandhom 
ikunu bbażati fuq differenza sinifikanti 
bejn il-limiti tal-prezzijiet u l-livelli attwali 
tal-prezzijiet. Qed jitqies li differenza 
sinifikanti se tintlaħaq jekk il-prezzijiet fl-
Unjoni kollha jkunu laħqu 75 % tal-limitu 
tal-prezzijiet. Għal-limiti tal-prezzijiet bl-
ingrossa l-kriterju ta' 75 % għandu jkun 
ibbażat fuq it-traffiku mhux ibbilanċjat 
bejn l-operaturi li ma jappartjenux għall-
istess grupp.  Il-kriterju ta' 75 % għal-
limiti tal-prezzijiet bl-imnut għandu jkun 
ikkalkulat billi tinħareġ għal kull servizz 
roaming separat (bil-vuċi, SMS jew dejta).

Or. en

Emenda 108
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Sabiex titjieb it-trasparenza tal-
prezzijiet bl-imnut meta wieħed jagħmel 
jew jirċievi telefonati roaming regolati fi 
ħdan l-Unjoni  u sabiex il-klijenti tar-
roaming ikunu megħjuna jieħdu 
deċiżjonijiet dwar l-użu tat-telefowns 
ċellulari tagħhom meta jkunu msiefra, il-
fornituri tas-servizzi ta'telefonati mobbli 
għandhom jgħinu lill-klijenti roaming 
tagħhom jiksbu faċilment informazzjoni
bla ħlas dwar it-tariffi tar-roaming 
applikabbli għalihom meta dawn jagħmlu 
jew jirċievu telefonati fi Stat Membru 
miżjur. Barra minn hekk, il-fornituri 
għandhom jagħtu lill-klijenti tagħhom, fuq 
talba u bla ħlas, informazzjoni addizzjonali 
dwar it-tariffi għal kull minuta jew unità ta' 

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

l-VAT) meta jiġu magħmulin jew riċevuti 
telefonati bil-vuċi, kif ukoll sabiex 
jintbagħtu u jiġu riċevuti SMS, MMS u 
servizzi oħra ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
fl-Istat Membru miżjur. Peress li ċerti 
gruppi ta' klijenti jistgħu jkunu informati 
tajjeb dwar it-tariffi tar-roaming l-operaturi 
għandhom jipprovdu l-possibbiltà li dawn 
faċilment jiddeċiedu li ma jibqgħux 
jirċievu dan is-servizz ta' messaġġi 
awtomatiċi.

Or. en

Emenda 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

gruppi ta' klijenti jistgħu jkunu informati 
tajjeb dwar it-tariffi tar-roaming l-operaturi 
għandhom jipprovdu l-possibbiltà li dawn 
faċilment jiddeċiedu li ma jibqgħux 
jirċievu dan is-servizz ta' messaġġi 
awtomatiċi.

Or. en

Emenda 110
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68) It-trasparenza teħtieġ ukoll li l-
fornituri jipprovdu informazzjoni dwar 
tariffi tar-roaming, b'mod partikolari dwar 
l-Ewrotariffa u r-rata fissa li tinkludi 
kollox, jekk dawn joffru tali tariffa, meta 
jsiru abbonamenti u kull meta jkun hemm 
bidla fit-tariffi tar-roaming. Il-fornituri tal-
pajjiż tal-oriġini għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar tariffi tar-roaming 
permezz ta' mezzi adegwati bħal fatturi, l-
internet, riklami televiżivi jew posta 
diretta. Fornituri domestiċi għandhom 
jiżguraw li l-klijenti roaming kollha 
tagħhom ikunu konxji mid-disponibbiltà ta' 
tariffi regolati għall-perjodu kkonċernat  u 
għandhom jibagħtu komunikazzjoni ċara u 
mingħajr preferenza lil dawn il-klijenti fejn 
jiddeskrivu l-kondizzjonijiet tal-
Ewrotariffa u d-dritt li jaqilbu minnha jew 
għaliha.

(68) It-trasparenza teħtieġ ukoll li l-
fornituri jipprovdu informazzjoni dwar 
tariffi tar-roaming, b'mod partikolari dwar 
l-Ewrotariffa u r-rata fissa li tinkludi 
kollox, jekk dawn joffru tali tariffa, meta 
jsiru abbonamenti u kull meta jkun hemm 
bidla fit-tariffi tar-roaming. L-
informazzjoni u l-offerti kollha rigward il-
prezzijiet u l-karatteristiċi tas-servizzi 
għandhom jiġu ppreżentati b'mod ċar, 
komprensiv, faċilment aċċessibbli u 
kumparabbli . Il-fornituri tal-pajjiż tal-
oriġini għandhom jipprovdu informazzjoni 
dwar tariffi tar-roaming permezz ta' mezzi 
adegwati bħal SMS, fatturi, l-internet, 
riklami televiżivi jew posta diretta. 
Fornituri domestiċi għandhom jiżguraw li 
l-klijenti roaming kollha tagħhom ikunu 
konxji mid-disponibbiltà ta' tariffi regolati 
għall-perjodu kkonċernat  u għandhom 
jibagħtu komunikazzjoni ċara u mingħajr 
preferenza lil dawn il-klijenti fejn 
jiddeskrivu l-kondizzjonijiet tal-
Ewrotariffa u d-dritt li jaqilbu minnha jew 
għaliha.

Or. en
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Emenda 111
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Barra minn hekk , għandhom jiġu 
introdotti miżuri biex itejbu t-trasparenza 
ta’ prezzijiet bl-imnut għal servizzi ta' 
roaming ta' dejta, b’mod partikolari biex 
jeliminaw il-fenomenu ta’ “kont li jaħsdek” 
li huwa ostaklu għall-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern u biex jipprovdu lill-klijenti 
roaming bl-għodod li jeħtieġu għal 
monitoraġġ u kontroll tan-nefqa tagħhom 
fuq servizzi ta' roaming ta' dejta. Bl-istess 
mod, ma għandu jkun hemm l-ebda xkiel 
biex jinħarġu applikazzjonijiet jew 
teknoloġiji li jistgħu jkunu sostitut jew 
alternattiva għas-servizzi roaming, bħall-
WiFi. Il-klijenti għandhom jiġu pprovduti 
b’din l-informazzjoni, biex permezz tagħha 
jkunu jistgħu jagħmlu għażla informata.

(69) Barra minn hekk , għandhom jiġu 
introdotti miżuri biex itejbu t-trasparenza 
ta’ prezzijiet bl-imnut għal servizzi ta' 
roaming ta' dejta, b’mod partikolari biex 
jeliminaw il-fenomenu ta’ “kont li jaħsdek” 
li huwa ostaklu għall-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern u biex jipprovdu lill-klijenti 
roaming bl-għodod li jeħtieġu għal 
monitoraġġ u kontroll tan-nefqa tagħhom 
fuq servizzi ta' roaming ta' dejta. Bl-istess 
mod, ma għandu jkun hemm l-ebda xkiel 
biex jinħarġu applikazzjonijiet jew 
teknoloġiji li jistgħu jkunu sostitut jew 
alternattiva għas-servizzi roaming, bħall-
WiFi, minflok, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, li jaħdmu flimkien mal-
partijiet interessati, għandhom 
jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' punti ta' 
kuntatt WiFi, b'informazzjoni adegwata 
mogħtija lill-klijenti, bħala alternattiva 
rħisa jew b'xejn għar-roaming tad-dejta. 
Il-klijenti għandhom jiġu pprovduti b’din l-
informazzjoni, biex permezz tagħha jkunu 
jistgħu jagħmlu għażla informata.

Or. en

Emenda 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Premessa 70 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70a) Fir-rigward tar-reġjuni tal-konfini, 
l-operaturi tal-mowbajl għandhom 
jipprovdu lill-klijenti tagħhom 
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b'informazzjoni aħjar dwar kif jevitaw 
tariffi tar-roaming involontarji.

Or. en

Emenda 113
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(71) Sabiex jiġi ffaċilitat il-fehim tal-
klijenti tal-konsegwenzi finanzjarji tal-użu 
ta’ servizzi ta' roaming ta' dejta regolati u 
sabiex ikunu jistgħu jimmonitoraw u 
jikkontrollaw l-infiq tagħhom, il-fornitur 
domestiku għandu jagħti eżempji għall-
applikazzjonijiet ta’ roaming ta' dejta, 
bħall-e-mail, stampi u bbrawżjar fuq l-
Internet, billi jindika d-daqs approssimattiv 
tagħhom f’dak li għandu x’jaqsam mal-użu 
ta' dejta. Il-klijenti għandhom ukoll ikunu 
jistgħu jaċċessaw dejta dwar l-użu tar-
roaming tagħhom li għandha tkun 
aġġornata għall-inqas kull jum. Dan jista' 
jsir permezz ta' sit tal-web, ta' servizz tat-
telefown jew programm fuq l-apparat tal-
mowbajl.

Or. de

Emenda 114
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71) Sabiex jiġi ffaċilitat il-fehim tal-
klijenti tal-konsegwenzi finanzjarji tal-użu 
ta’ servizzi ta' roaming ta' dejta regolati u 

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

ikunu jistgħu jimmonitoraw u 
jikkontrollaw l-infiq tagħhom, il-fornitur 
domestiku għandu jagħti eżempji għall-
applikazzjonijiet ta’ roaming ta' dejta, 
bħall-e-mail, stampi u bbrawżjar fuq l-
Internet u l-użu ta' applikazzjonijiet tal-
mobbli, billi jindika d-daqs approssimattiv 
tagħhom f’dak li għandu x’jaqsam mal-użu 
ta' dejta.

Or. en

Emenda 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jintroduċi approċċ 
komuni sabiex jiġi żgurat li l-utenti tan-
netwerks pubbliċi tal-komunikazzjoni 
mobbli li jkunu qegħdin jivvjaġġaw fi ħdan 
l-Unjoni  ma jħallsux prezzijiet eċċessivi 
għas-servizzi roaming madwar l-Unjoni
meta mqabbla mal-prezzijiet nazzjonali 
kompetittivi, meta jagħmlu u jirċievu 
telefonati, meta jibagħtu u jirċievu 
messaġġi SMS u meta jużaw servizzi ta’ 
pakkett ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
trażmessa, sabiex b’hekk isir kontribut 
għall-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern waqt li jintlaħaq livell għoli ta’ 
protezzjoni tal-klijent, filwaqt li jitrawmu 
l-kompetizzjoni u t-trasparenza fis-suq u 
jiġu offruti kemm l-inċentivi għall-
innovazzjoni kif ukoll l-għażla għtall-
klijent.

1. Dan ir-Regolament jintroduċi approċċ 
komuni sabiex iġib verament suq uniku 
fil-komunikazzjoni mobbli. L-ewwel pass 
għandu jkun li jiġi stabbilit perjodu 
interim li jiżgura li l-utenti tan-netwerks 
pubbliċi tal-komunikazzjoni mobbli li 
jkunu qegħdin jivvjaġġaw fi ħdan l-Unjoni
ma jħallsux prezzijiet eċċessivi għas-
servizzi roaming madwar l-Unjoni  meta 
mqabbla mal-prezzijiet nazzjonali 
kompetittivi, meta jagħmlu u jirċievu 
telefonati, meta jibagħtu u jirċievu 
messaġġi SMS u meta jużaw servizzi ta’ 
pakkett ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
trażmessa. It-tieni pass hu li jittieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex ikun possibbli li 
jiġi abolit għal kollox il-kunċett ta' 
roaming fl-UE, b'hekk jiżgura prezzijiet 
identiċi fl-UE kollha.

Or. en

Emenda 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistipula r-regoli li jiggarantixxu l-bejgħ 
separat ta' servizzi roaming minn servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli u l-
kondizzjonijiet għal aċċess bl-ingrossa 
għal netwerks pubbliċi tat-telefonija 
mobbli għal fini ta' provvediment ta' 
servizzi roaming. Jistipula wkoll  regoli fuq 
it-tariffi li jistgħu jintalbu minn operaturi 
mobbli għall-forniment fl-Unjoni  kollha 
ta’ servizzi roaming internazzjonali għal 
telefonati bil-vuċi u messaġġi SMS li 
joriġinaw u jispiċċaw fi ħdan l-Unjoni u 
għal servizzi ta’ pakkett ta’ 
komunikazzjoni ta’ dejta trażmessa użati 
minn klijenti msiefra waqt roaming fuq 
netwerk ta’ komunikazzjoni mobbli fi Stat 
Membru ieħor. Japplika kemm għal tariffi 
mħallsa bejn operaturi ta’ networks fil-
livell bl-ingrossa u kif ukoll għal tariffi 
mħallsa minn fornituri domestiċi fil-livell 
tal-imnut.

Jistipula regoli fuq it-tariffi li jistgħu 
jintalbu minn operaturi mobbli għall-
forniment fl-Unjoni  kollha ta’ servizzi 
roaming internazzjonali għal telefonati bil-
vuċi u messaġġi SMS li joriġinaw u 
jispiċċaw fi ħdan l-Unjoni u għal servizzi 
ta’ pakkett ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
trażmessa użati minn klijenti msiefra waqt 
roaming fuq netwerk ta’ komunikazzjoni 
mobbli fi Stat Membru ieħor. Japplika 
kemm għal tariffi mħallsa bejn operaturi 
ta’ networks fil-livell bl-ingrossa u kif 
ukoll għal tariffi mħallsa minn fornituri 
domestiċi fil-livell tal-imnut.

Or. en

Emenda 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bejgħ separat ta' servizzi roaming minn 
servizzi domestiċi ta' komunikazzjoni 
mobbli hu pass temporanju u intermedju 
biex tiżdied il-kompetizzjoni li twassal li 
jonqsu l-prezzijiet tar-roaming għall-
klijenti sabiex jinħoloq suq komuni 
Ewropew għat-telefonija mobbli mingħajr 
differenzi bejn tariffi nazzjonali u dawk 
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roaming.

Or. en

Emenda 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jkun fis-seħħ 
temporanjament u biss sakemm il-
Kummissjoni tipproponi l-leġiżlazzjoni 
meħtieġa biex jinħoloq b'mod sħiħ suq 
uniku għan-network pubbliku ta’ 
komunikazzjonijiet mobbli u tispiċċa fi 
żmien medju kull tariffa tar-roaming.

Or. en

Emenda 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll 
regoli mmirati sabiex tiżdied it-trasparenza 
tal-prezzijiet u jittejjeb l-għoti ta' 
informazzjoni dwar it-tariffi lill-utenti ta’ 
servizzi ta’ roaming kemm fl-Unjoni kif 
ukoll 'il barra minnha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti dispożizzjonijiet ta' salvagwardja, bħal li jkunu evitati xokkijiet mill-kontijiet u 
informazzjoni dwar tariffi tar-roaming, għandhom ikunu estiżi għas-servizzi roaming li jsiru 
barra mill-UE.
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Emenda 120
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) “fornitur domestiku” tfisser impriża li 
tipprovdi lil klijent servizzi ta' roaming 
madwar l-Unjoni jew permezz tan-netwerk 
tagħha stess jew bħala operatur jew 
rivenditur ta’ servizz mobbli ta’ netwerk 
virtwali;

(b) “fornitur domestiku” tfisser operatur li 
tipprovdi lil klijent servizzi ta' roaming 
madwar l-Unjoni jew permezz tan-netwerk 
tagħha stess jew bħala operatur jew 
rivenditur ta’ servizz mobbli ta’ netwerk 
virtwali; dan jinkludi kwalunkwe fornitur 
ieħor tas-servizz roaming;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

All home providers should be registered as operators as defined by the 'electronic 
communications'  package, the framework directives and the relevant  authorisation, so as to 
guarantee the same obligations and rights with regard  to all providers of electronic roaming 
services to final users. This amendment is justified by fact that new operators will enter the 
market as a result of the new mandatory decoupling measure. It is also necessary to specify 
that other roaming service providers constitute a subcategory of home provider, since Article 
2 (m) fails to make this clear. A number of provisions of the regulation would otherwise be 
inconsistent or unclear (for example: the tariff requirements refer to' home providers' only). It 
is necessary to ensure that all operators are subject to the same rules.

Emenda 121
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) “roaming madwar l-Unjoni  ” tfisser l-
użu ta’ telefown ċellulari jew apparat ieħor
minn klijent tar-roaming sabiex jagħmel 
jew jirċievi telefonati fl-Unjoni  , sabiex 
jibgħat jew jirċievi messaġġi SMS jew juża 
komunikazzjoni ta’ pakkett ta’ dejta 

(d) “roaming madwar l-Unjoni  ” tfisser l-
użu ta' apparat minn klijent tar-roaming 
sabiex jagħmel jew jirċievi telefonati fl-
Unjoni  , sabiex jibgħat jew jirċievi 
messaġġi SMS jew juża komunikazzjoni 
ta’ pakkett ta’ dejta trażmessa, meta jkun fi 
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trażmessa, meta jkun fi Stat Membru li 
mhuwiex dak li fih jinsab in-netwerk 
domestiku tiegħu, permezz ta’ 
arranġamenti bejn l-operatur tan-netwerk 
tal-pajjiż ta’ oriġini u l-operatur tan-
netwerk miżjur;

Stat Membru li mhuwiex dak li fih jinsab 
in-netwerk domestiku tiegħu, permezz ta’ 
arranġamenti bejn l-operatur tan-netwerk 
tal-pajjiż ta’ oriġini u l-operatur tan-
netwerk miżjur;

Or. fr

Emenda 122
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) “servizz ta' roaming ta' dejta regolat” 
tfisser servizz roaming li jippermetti l-użu 
ta’ pakkett ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
trażmessa minn klijent roaming permezz 
tat-telefown mobbli tiegħu jew apparat 
mobbli ieħor waqt li jkun ikkonnettjat ma’ 
netwerk miżjur. Servizz ta' roaming ta' 
dejta regolat ma jinkludix it-trażmissjoni 
jew ir-riċevimentta’ telefonati roaming jew 
messaġġi SMS regolati, iżda jinkludi t-
trażmissjoni u r-riċeviment ta’ messaġġi 
MMS;

(k) “servizz ta' roaming ta' dejta regolat” 
tfisser servizz roaming li jippermetti l-użu 
ta’ pakkett ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
trażmessa minn klijent roaming permezz 
tat-telefown mobbli tiegħu jew apparat 
mobbli ieħor waqt li jkun ikkonnettjat ma’ 
netwerk miżjur. Servizz ta' roaming ta' 
dejta regolat ma jinkludix it-trażmissjoni 
jew ir-riċevimentta’ telefonati roaming jew 
messaġġi SMS regolati, it-trażmissjoni u r-
riċeviment ta’ messaġġi MMS u l-
komunikazzjoni tad-dejta bejn magna u 
oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MMS għandu jiġi eskluż mid-definizzjoni ta' roaming tad-dejta regolat, kif ġara bl-SMS, 
waqt li nirrikonoxxu li din ma tista' tkun imqabbla ma' servizzi oħra tad-dejta. 
Komunikazzjoni magna ma' magna għandha tiġi eskluża mid-definizzjoni tar-roaming tad-
dejta regolat għaliex hi servizz differenti. a) Ma tindirizzax is-suq tal-massa tal-klijenti (meta 
l-għan hu li r-regolament roaming għandu jipproteġi s-suq tal-massa tal-klijenti minn 
prezzijiet eċċessivi) 2) Ġeneralment hu servizz integrat, li jitlob żvilupp ad hoc mill-MNO, 
mibju8għ lin-negozjanti u kumpaniji bi klijenti magħżula.
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Emenda 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) "fornitur alternattiv tar-roaming" 
tfisser fornitur domestiku, li jkun 
differenti mill-operatur li jipprovdi 
servizzi domestiċi ta' komunikazzjoni 
mobbli, li jipprovdi lil klijent roaming 
b'servizzi roaming permezz tan-netwerk 
tiegħu stess jew bħala operatur jew 
rivenditur ta' servizz mobbli ta' netwerk 
virtwali;

imħassar

Or. en

Emenda 124
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) ż"fornitur alternattiv tar-roaming" 
tfisser fornitur domestiku, li jkun differenti 
mill-operatur li jipprovdi servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli, li 
jipprovdi lil klijent roaming b'servizzi 
roaming permezz tan-netwerk tiegħu stess 
jew bħala operatur jew rivenditur ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali;

(m) "fornitur alternattiv tar-roaming" 
tfisser fornitur domestiku, li jkun differenti 
mill-operatur li jipprovdi servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli, li 
jipprovdi lil klijent roaming b'servizzi 
roaming;

Or. en

Emenda 125
Patrizia Toia

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

(m) "fornitur alternattiv tar-roaming" 
tfisser fornitur domestiku, li jkun differenti 
mill-operatur li jipprovdi servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli, li 
jipprovdi lil klijent roaming b'servizzi 
roaming permezz tan-netwerk tiegħu stess 
jew bħala operatur jew rivenditur ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali;

(m) "fornitur alternattiv tar-roaming" 
tfisser fornitur, li jkun differenti mill-
operatur li jipprovdi servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli, li jipprovdi lil 
klijent roaming b'servizzi roaming permezz 
tan-netwerk tiegħu stess jew bħala operatur 
jew rivenditur ta' servizz mobbli ta' 
netwerk virtwali;

Or. en

Emenda 126
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) "fornitur alternattiv tar-roaming" 
tfisser fornitur domestiku, li jkun differenti 
mill-operatur li jipprovdi servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli, li 
jipprovdi lil klijent roaming b'servizzi 
roaming permezz tan-netwerk tiegħu stess 
jew bħala operatur jew rivenditur ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali;

(m) "fornitur alternattiv tar-roaming" 
tfisser fornitur, li jkun differenti mill-
operatur li jipprovdi servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli, li jipprovdi lil 
klijent roaming b'servizzi roaming permezz 
tan-netwerk tiegħu stess jew bħala operatur 
jew rivenditur ta' servizz mobbli ta' 
netwerk virtwali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif iddikjarat il-BEREC, il-kliem tar-regolament għandu jkun biżżejjed flessibbli li 
jippermetti l-individwalizzazzjoni ta' soluzzjoni fost ġabra ta' għażliet,mingħajr ma titħalla 
barra l-ebda possibilità. Kif dikjarat fir-regolament, hu r-rwol tal-BEREC li tiddefinixxi l-
aħjar soluzzjoni ta' implimentazzjoni.

Emenda 127
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) "aċċess għal roaming bl-ingrossa" 
tfisser li tiġi pprovduta d-disponibbiltà ta' 
faċilitajiet u/jew servizzi lil impriża oħra, 
taħt kondizzjonijiet iddefiniti, sabiex jiġu 
pprovduti servizzi roaming lil klijenti bl-
imnut;

(n) "aċċess dirett għal roaming bl-ingrossa" 
tfisser li tiġi pprovduta d-disponibbiltà ta' 
faċilitajiet u/jew servizzi minn operatur 
tan-netwerk miżjur lil operatur, taħt 
kondizzjonijiet iddefiniti, sabiex jiġu 
pprovduti servizzi roaming lil klijenti bl-
imnut;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu ta' aċċess għandu jkopri kemm aċċess dirett għal roaming bl-ingrossa u bejgħ mill-
ġdid ta' roaming, għalhekk jagħti aċċess lill-MVNO (Operaturi ta' Servizz  Mobbli ta' 
Netwerk Virtwali) kif ukoll lill-intermedjarji bejn l-operaturi tan-netwerk tal-mowbajl (MNO) 
u l-fornituri bl-imnut (faċilitatur, broker, eċċ). Għalhekk jeħtieġ ikun hemm żewġ 
definizzjonijiet: waħda għal 'aċċess dirett għal roaming bl-ingrossa' u waħda għal 'bejgħ 
mill-ġdid ta' roaming bl-ingrossa', li tkopri MVNO u kull intermedjarju bejn MNO u fornitur 
bl-imnut (faċilitatur, broker, eċċ). Din l-emenda tiżgura konsistenza mal-emenda proposta 
għall-Artikolu 3, paragrafu 1.

Emenda 128
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. it
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Emenda 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 130
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 131
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

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

imħassar

Or. en

Emenda 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 133
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) "profil ta' roaming tal-Unjoni 
Ewropea (UE)" tfisser profil li jiġi 
kkonfigurat minn qabel għall-
provvediment ta' servizzi separati ta' 
roaming, li jiġi pprovdut flimkien ma' 

imħassar



PE478.630v01-00 52/99 AM\887960MT.doc

MT

profil għall-provvediment ta' servizzi 
mobbli domestiċi fuq l-istess SIM card.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jibqa' newtrali fir-rigward tas-soluzzjoni teknika li trid tinstab għas-
separazzjoni tas-servizzi roaming.

Emenda 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) 'servizzi lokali ta' roaming ta' dejta' 
tfisser servizz ta' roaming ta' dejta
provdut lill-klijenti direttament fuq 
netwerk miżjur minn operatur tan-
netwerk tal-mowbajl, operatur jew 
rivenditur ta' servizz mobbli ta' netwerk 
virtwali;

Or. en

Emenda 135
Gunnar Hökmark

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) 'servizzi lokali ta' roaming ta' dejta' 
tfisser servizz ta' roaming ta' dejta 
provdut lill-klijenti direttament fuq 
netwerk miżjur minn operatur tal-
mowbajl, operatur jew rivenditur ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali;

Or. en
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Emenda 136
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) 'bejgħ mill-ġdid ta' roaming bl-
ingrossa' tfisser il-bejgħ ta' aċċess għal 
roaming bl-ingrossa minn operatur 
differenti mill-operatur tan-netwerk 
miżjur, normalment ikopri diversi 
netwerks miżjura f'numru ta' Stati 
Membri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu ta' aċċess għandu jkopri kemm aċċess dirett għal roaming bl-ingrossa u bejgħ mill-
ġdid ta' roaming, għalhekk jagħti aċċess lill-MVNO (Operaturi ta' Servizz  Mobbli ta' 
Netwerk Virtwali) kif ukoll lill-intermedjarji bejn l-operaturi tan-netwerk tal-mowbajl (MNO) 
u l-fornituri bl-imnut (faċilitatur, broker, eċċ). Għalhekk jeħtieġ ikun hemm żewġ 
definizzjonijiet: waħda għal 'aċċess dirett għal roaming bl-ingrossa' u waħda għal 'bejgħ 
mill-ġdid ta' roaming bl-ingrossa', li tkopri MVNO u kull intermedjarju bejn MNO u fornitur 
bl-imnut (faċilitatur, broker, eċċ).  Din l-emenda tiżgura wkoll konsistenza mal-emenda 
proposta għall-Artikolu 3, paragrafu 1.

Emenda 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) 'Tariffa unika' tfisser tariffa li kull 
operatur hu obbligat li joffri, bi prezzijiet 
identiċi għal sejħiet, SMS u użu tad-dejta 
fl-Unjoni, irrispettivament minn jekk il-
klijent hux roaming jew le;

Or. en
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Emenda 138
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operaturi tan-netwerk mobbli għandhom 
jissodisfaw kull talba raġonevoli għal 
aċċess għal roaming bl-ingrossa, inklużi 
dawk minn operaturi jew rivendituri ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali. Regoli 
dwar tariffi ta' roaming bl-ingrossa stipulati 
fl-Artikoli 6, 8 u 11 għandhom japplikaw 
għall-provvediment ta' aċċess ta' roaming 
bl-ingrossa.

1. Operaturi tan-netwerk mobbli għandhom 
jissodisfaw kull talba raġonevoli għal 
aċċess għal roaming bl-ingrossa, inklużi 
dawk minn operaturi jew rivendituri ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali. It-talba 
għal aċċess ta' roaming bl-ingrossa 
għandu jibqa' proporzjonali u adattat 
għal min qed jitlob l-aċċess. Regoli dwar 
tariffi ta' roaming bl-ingrossa stipulati fl-
Artikoli 6, 8 u 11 għandhom japplikaw 
għall-provvediment ta' aċċess ta' roaming 
bl-ingrossa. Dawk ir-regoli huma 
mingħajr preġudizzju għall-irkupru ta' 
spejjeż oħra marbuta mal-għoti ta' aċċess 
ta' roaming bl-ingrossa mill-operatur tan-
netwerk tal-mowbajl.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt ta' aċċess ma jistax ikun l-istess għal MVNO Sħiħ u għal rivenditur. Spejjeż oħra 
marbuta mal-għoti ta' tali aċċess għandhom ikunu rkuprati mill-operatur tan-netwerk tal-
mowbajl.

Emenda 139
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operaturi tan-netwerk mobbli għandhom 
jissodisfaw kull talba raġonevoli għal 
aċċess għal roaming bl-ingrossa, inklużi 

1. Operaturi tan-netwerk mobbli għandhom 
jissodisfaw kull talba raġonevoli għal 
aċċess għal roaming bl-ingrossa, inklużi 
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dawk minn operaturi jew rivendituri ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali. Regoli 
dwar tariffi ta' roaming bl-ingrossa stipulati 
fl-Artikoli 6, 8 u 11 għandhom japplikaw 
għall-provvediment ta' aċċess ta' roaming 
bl-ingrossa.

dawk minn operaturi jew rivendituri ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali. Aċċess 
għal roaming bl-ingrossa għandu jkun 
provdut fuq termini u kundizzjonijiet 
mhux diskriminatorji mingħajr ma ssir 
distinzjoni bejn operaturi domestiċi u 
barranin, inklużi termini u kundizzjonijiet 
ta' aċċess bl-ingrossa pprovduti għal 
servizzi tal-mowbajl domestiċi. Regoli 
dwar tariffi ta' roaming bl-ingrossa stipulati 
fl-Artikoli 6, 8 u 11 għandhom japplikaw 
għall-provvediment ta' aċċess ta' roaming 
bl-ingrossa.

Or. en

Emenda 140
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operaturi tan-netwerk mobbli għandhom 
jissodisfaw kull talba raġonevoli għal 
aċċess għal roaming bl-ingrossa, inklużi 
dawk minn operaturi jew rivendituri ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali. Regoli 
dwar tariffi ta' roaming bl-ingrossa stipulati 
fl-Artikoli 6, 8 u 11 għandhom japplikaw 
għall-provvediment ta' aċċess ta' roaming 
bl-ingrossa.

1. Operaturi tan-netwerk mobbli għandhom 
jissodisfaw kull talba raġonevoli għal 
aċċess għal roaming bl-ingrossa, inklużi 
dawk minn operaturi jew rivendituri ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali. 
Operaturi ta' servizz mobbli tan-netwerk 
virtwali għandhom jingħataw l-istess 
kundizzjonijiet favorevoli applikati għal 
operaturi oħra tan-netwerk, fuq termini 
mhux diskriminatorji. Regoli dwar tariffi 
ta' roaming bl-ingrossa stipulati fl-
Artikoli 6, 8 u 11 għandhom japplikaw 
għall-provvediment ta' aċċess ta' roaming 
bl-ingrossa.

Or. en

Emenda 141
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operaturi tan-netwerk mobbli 
għandhom jissodisfaw kull talba 
raġonevoli għal aċċess għal roaming bl-
ingrossa, inklużi dawk minn operaturi jew 
rivendituri ta' servizz mobbli ta' netwerk 
virtwali. Regoli dwar tariffi ta' roaming bl-
ingrossa stipulati fl-Artikoli 6, 8 u 11
għandhom japplikaw għall-provvediment 
ta' aċċess ta' roaming bl-ingrossa.

1. B'effett mill-1 ta' Lulju 2014 operaturi
tan-netwerk għandhom jissodisfaw kull 
talba raġonevoli għal aċċess għal roaming 
bl-ingrossa, inklużi dawk minn operaturi 
jew rivendituri ta' servizz mobbli ta' 
netwerk virtwali. Regoli dwar tariffi ta' 
roaming bl-ingrossa stipulati fl-Artikoli 6, 
8 u 13(4) għandhom japplikaw għall-
provvediment ta' aċċess ta' roaming bl-
ingrossa.

Or. en

Emenda 142
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operaturi tan-netwerk mobbli 
għandhom jissodisfaw kull talba 
raġonevoli għal aċċess għal roaming bl-
ingrossa, inklużi dawk minn operaturi jew 
rivendituri ta' servizz mobbli ta' netwerk 
virtwali. Regoli dwar tariffi ta' roaming bl-
ingrossa stipulati fl-Artikoli 6, 8 u 11 
għandhom japplikaw għall-provvediment 
ta' aċċess ta' roaming bl-ingrossa.

1. Operaturi tan-netwerk mobbli 
m'għandhomx jirrestrinġu aċċess għal 
roaming bl-ingrossa fin-netwerks 
tagħhom, ħlief jekk l-operatur juri li 
hemm li r-restrizzjoni hi raġonevoli, 
Regoli dwar tariffi ta' roaming bl-ingrossa 
stipulati fl-Artikoli 6, 8 u 11 għandhom 
japplikaw għall-provvediment ta' aċċess ta' 
roaming bl-ingrossa.

Or. en

Emenda 143
Jean-Pierre Audy

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

1. Operaturi tan-netwerk mobbli għandhom 
jissodisfaw kull talba raġonevoli għal 
aċċess għal roaming bl-ingrossa, inklużi 
dawk minn operaturi jew rivendituri ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali. Regoli 
dwar tariffi ta' roaming bl-ingrossa stipulati 
fl-Artikoli 6, 8 u 11 għandhom japplikaw 
għall-provvediment ta' aċċess ta' roaming 
bl-ingrossa.

1. Operaturi tan-netwerk mobbli għandhom 
jissodisfaw kull talba raġonevoli għal 
aċċess dirett għal roaming bl-ingrossa 
minn kwalunkwe operatur, inklużi dawk 
minn operaturi jew rivendituri bl-ingrossa 
ta' servizz mobbli ta' netwerk virtwali kif 
ukoll kull talba raġonevoli għal roaming 
bl-ingrossa minn kwalunkwe operatur ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali jew 
rivenditur bl-imnut li jospita. Regoli dwar 
tariffi ta' roaming bl-ingrossa stipulati fl-
Artikoli 6, 8 u 11 għandhom japplikaw 
għall-provvediment ta' aċċess ta' roaming 
bl-ingrossa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet huma: Kjarifika li l-obbligu ta' aċċess tkopri kemm aċċess dirett għal roaming bl-
ingrossa u rivendita ta' roaming bl-ingrossa, b'hekk tagħti aċċess għal MVNO; kjarifika li 
biss l-operaturi huma koperti mill-obbligu tal-aċċess, għalkemm l-operaturi kollha;  tiżgura li 
kull persuna intermedjarja bejn l-MNO u l-fornitur bl-imnut ( persuna li jiffaċilita, broker, 
eċċ) se jkun kopert mill-obbligu li jipprovdi aċċess u mil-limiti tal-prezz assoċjati.

Emenda 144
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operaturi tan-netwerk mobbli għandhom 
jissodisfaw kull talba raġonevoli għal 
aċċess għal roaming bl-ingrossa, inklużi 
dawk minn operaturi jew rivendituri ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali. Regoli 
dwar tariffi ta' roaming bl-ingrossa stipulati 
fl-Artikoli 6, 8 u 11 għandhom japplikaw 
għall-provvediment ta' aċċess ta' roaming 
bl-ingrossa.

1. Operaturi tan-netwerk mobbli għandhom 
jissodisfaw kull talba raġonevoli għal 
aċċess għal roaming bl-ingrossa, inklużi 
dawk minn operaturi jew rivendituri ta' 
servizz mobbli ta' netwerk virtwali.
Operaturi tan-netwerk mobbli huma 
obbligati li jagħtu dan l-aċċess b'mod 
mhux diskriminatorju u jipprovdu termini 
u kundizzjonijiet tekniċi u organizzattivi 
ekwivalenti. Regoli dwar tariffi ta' roaming 
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bl-ingrossa stipulati fl-Artikoli 6, 8 u 11 
għandhom japplikaw għall-provvediment 
ta' aċċess ta' roaming bl-ingrossa.

Or. en

Emenda 145
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jkopri aċċess għall-elementi kollha tan-
netwerk u l-faċilitajiet assoċjati miegħu, is-
servizzi rilevanti, is-sistemi tas-softwer u 
tal-informazzjoni, meħtieġa għall-
provvediment ta' servizzi roaming lill-
klijenti.

2. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jkopri, sakemm tkun garantita l-
proporzjonalità, aċċess għall-elementi 
kollha tan-netwerk u l-faċilitajiet assoċjati 
miegħu, is-servizzi rilevanti, is-sistemi tas-
softwer u tal-informazzjoni, meħtieġa 
għall-provvediment ta' servizzi roaming 
lill-klijenti. Sevizzi addizzjonali minbarra 
aċċess bażiku ta' roaming bl-ingrossa, 
pereżempju l-provvediment ta' servizzi ta' 
kontijiet u ta' assistenza tal-klijent 
għandhom ikunu rimborżati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun żgurat li kull min ifittex aċċess ma jkunx jista' jitlob xi tip ta' aċċess għall-assi. 
Rivendituri li ma jkollhomx faċilitajiet ta' kontijiet tagħhom jistgħu jitolbu lill-fornituri tan-
netwerk domestiku sabiex jipprovdu sistema addizzjonali ta' kontijiet sempliċement għall-
aċċess bl-ingrossa skont il-prezz regolat. Fornituri tan-netwerk domestiku għandhom jiġu 
rimborżati għad dawn it-tip ta' servizzi addizzjonali.

Emenda 146
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2



AM\887960MT.doc 59/99 PE478.630v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jkopri aċċess għall-elementi kollha tan-
netwerk u l-faċilitajiet assoċjati miegħu, is-
servizzi rilevanti, is-sistemi tas-softwer u 
tal-informazzjoni, meħtieġa għall-
provvediment ta' servizzi roaming lill-
klijenti.

2. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jkopri aċċess għall-elementi kollha tan-
netwerk u l-faċilitajiet assoċjati miegħu, is-
servizzi rilevanti, il-kapaċità tan-netwerk, 
is-sistemi tas-softwer u tal-informazzjoni, 
meħtieġa għall-provvediment ta' servizzi 
roaming lill-klijenti.

Or. en

Emenda 147
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jkopri aċċess għall-elementi kollha tan-
netwerk u l-faċilitajiet assoċjati miegħu, 
is-servizzi rilevanti, is-sistemi tas-softwer 
u tal-informazzjoni, meħtieġa għall-
provvediment ta' servizzi roaming lill-
klijenti.

2. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jingħata fi żmien perjodu ta' sitt xhur 
minn meta tasal it-talba mingħand 
operatur tan-netwerk.

Or. en

Emenda 148
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jkopri aċċess għall-elementi kollha tan-
netwerk u l-faċilitajiet assoċjati miegħu, is-
servizzi rilevanti, is-sistemi tas-softwer u 

2. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jkopri, taħt kundizzjonijiet mhux 
diskriminatorji, aċċess għall-elementi 
kollha tan-netwerk u l-faċilitajiet assoċjati 
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tal-informazzjoni, meħtieġa għall-
provvediment ta' servizzi roaming lill-
klijenti.

miegħu, is-servizzi rilevanti, is-sistemi tas-
softwer u tal-informazzjoni, meħtieġa 
għall-provvediment ta' servizzi roaming 
lill-klijenti, anke b'deroga mid-
Direttiva 2002/19/KE.

Or. en

Emenda 149
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jingħata fi żmien perjodu ta' xahrejn minn 
meta tasal it-talba mingħand operatur tan-
netwerk.

3. Aċċess dirett bl-ingrossa għal roaming 
bl-ingrossa għandu jingħata fi żmien 
perjodu ta' xahrejn minn meta tasal it-talba 
mingħand operatur tan-netwerk. L-aċċess 
għandu jiġi implimentat f'perjodi ta' 
żmien raġonevoli u f'inqas minn sitt xhur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' xahrejn jikkonċerna biss il-kunsiderazzjoni tat-talba. Hu importanti nintroduċu 
l-kunċett ta' 'perjodu ta' żmien raġonevoli' għall-istadju li jmiss ta' negozjati għal aċċess ta' 
roaming bl-ingrossa biex niżguraw li l-implimentazzjoni teknika ma jkollhiex dewmien 
mingħajr raġuni. Din l-emenda tiżgura wkoll konsistenza mal-emenda proposta għall-
Artikolu 3, paragrafu 1.

Emenda 150
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jingħata fi żmien perjodu ta' xahrejn minn 
meta tasal it-talba mingħand operatur tan-

3. Aċċess għal roaming bl-ingrossa għandu 
jingħata fi żmien perjodu ta' sitt xhur 
minn meta tasal it-talba mingħand operatur 
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netwerk. tan-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' xahrejn provdut mill-proposta tal-Kummissjoni biex jingħata aċċess għal talba 
ta' roaming bl-ingrossa hu wisq restrittiv għaliex jista' jkun hemm problemi tekniċi li jżommu  
milli ssir implimentazzjoni fil-ħin mingħajr ma jkun tort tal-operaturi.

Emenda 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 imħassar
Bejgħ separat ta' servizzi roaming
1. Il-fornituri domestiċi għandhom 
jippermettu li l-abbonati tagħhom 
ikollhom aċċess għal servizzi ta' roaming 
ta' telefonati bil-vuċi, SMS u dejta ta' 
kwalunkwe fornitur alternattiv ta' 
roaming interkonness.
2. Mill-1 ta' Lulju 2014, il-fornituri 
domestiċi għandhom jgħarrfu lill-klijenti 
roaming tagħhom dwar il-possibbiltà li 
ma jibqgħux abbonati mas-servizzi 
roaming eżistenti tagħhom u li jagħżlu 
servizzi roaming mingħand fornitur 
alternattiv ta' roaming. Il-klijenti roaming 
għandhom jingħataw perjodu ta' xahrejn 
u fi żmien dan il-perjodu huma 
għandhom jgħarrfu l-għażla tagħhom lill-
fornitur domestiku tagħhom. Klijenti 
roaming li ma jkunux esprimew l-għażla 
tagħhom fi żmien dak il-perjodu għandu 
jkollhom id-dritt li jagħżlu fornitur 
alternattiv ta' roaming meta jridu, skont 
il-paragrafi 3 u 4.
3. L-għażla tal-klijenti għal fornitur 
alternattiv ta' roaming ma għandhiex 
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tinvolvi tariffi ta' abbonament jew tariffi 
oħra fissi jew rikorrenti mill-fornitur 
domestiku, u għandha tkun possibbli ma' 
kwalunkwe pjan ta' tariffi bl-imnut.
4. Kwalunkwe bidla għal jew minn 
fornitur alternattiv ta' roaming għandha 
tkun mingħajr ħlas u ma għandhiex 
tinvolvi kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet 
marbuta ma' elementi tal-abbonament 
għajr ir-roaming, u għandha titwettaq fi 
żmien ħamest ijiem, għajr li meta klijent 
roaming li jkun abbonat ma' pakkett 
domestiku li jinkludi tariffi roaming li 
huma differenti mill-Ewrotariffa, it-
tariffa Ewro-SMS jew it-tariffa Ewro-
dejta, il-fornitur domestiku jista' jdewwem 
il-bidla minn abbonament antik għal 
wieħed ġdid f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
servizzi roaming għal perjodu speċifiku li 
ma jaqbiżx tliet xhur.
5. Meta jagħmlu jew iġeddu kuntratt dwar 
servizzi ta' komunikazzjoni mobbli, il-
fornituri domestiċi għandhom jipprovdu 
lill-klijenti kollha fuq bażi individwali bit-
tagħrif kollu dwar il-possibbiltà li jagħżlu 
fornitur alternattiv ta' roaming u 
jiffaċilitaw il-konklużjoni ta' kuntratt ma' 
fornitur alternattiv ta' roaming. Klijenti li 
jikkonkludu kuntratt ma' fornitur 
domestiku għal servizzi roaming 
għandhom jikkonfermaw b'mod espliċitu 
li ġew infurmati bit-tali possibbiltà. Il-
fornituri ta' servizzi ta' komunikazzjoni 
mobbli ma għandhomx jipprevjenu lill-
bejjiegħa bl-imnut li jservu bħala punti ta' 
bejgħ tagħhom milli joffru kuntratti għal 
servizzi roaming separati ma' fornituri 
alternattivi ta' roaming.
6. Il-fornitur domestiku jew l-operatur ta' 
netwerk miżjur ma għandux jibdel il-
karatteristiċi tekniċi ta' servizzi roaming 
ipprovduti minn fornitur alternattiv ta' 
roaming b'tali mod li jagħmilhom 
differenti mill-karatteristiċi tekniċi, 
inklużi l-parametri ta' kwalità, ta' servizzi 
roaming ipprovduti mill-operatur li 
jipprovdi servizzi domestiċi ta' 
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komunikazzjoni mobbli. 

Or. en

Emenda 152
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri domestiċi għandhom 
jippermettu li l-abbonati tagħhom ikollhom 
aċċess għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, SMS u dejta ta' 
kwalunkwe fornitur alternattiv ta' roaming 
interkonness.

1. Il-fornituri domestiċi għandhom 
jippermettu li l-abbonati tagħhom ikollhom 
aċċess għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, SMS u dejta ta' 
kwalunkwe fornitur alternattiv ta' roaming.

Or. en

Emenda 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri domestiċi għandhom 
jippermettu li l-abbonati tagħhom 
ikollhom aċċess għal servizzi ta' roaming 
ta' telefonati bil-vuċi, SMS u dejta ta'
kwalunkwe fornitur alternattiv ta' roaming 
interkonness.

1. Il-fornituri ta' servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli għandhom 
jippermettu li l-klijenti tagħhom ikollhom 
aċċess għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, SMS u dejta jew aċċess 
għal servizzi ta' roaming ta' dejta lokali 
minn kwalunkwe fornitur alternattiv ta' 
roaming li qed joffri servizzi ta' roaming 
fl-Istat Membru fejn ikun ġie konkluż 
kuntratt jew arranġament għall-
provvediment ta' servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli mal-klijent. 

Or. en
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Emenda 154
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri domestiċi għandhom 
jippermettu li l-abbonati tagħhom ikollhom 
aċċess għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, SMS u dejta ta'
kwalunkwe fornitur alternattiv ta' roaming 
interkonness.

1. Fornituri ta' servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli għandhom 
jippermettu li l-abbonati tagħhom ikollhom 
aċċess għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, SMS u dejta, jew aċċess 
għal servizzi lokali ta' roaming tad-dejta 
pprovduti minn kwalunkwe fornitur 
alternattiv ta' roaming interkonness.

Or. en

Emenda 155
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri domestiċi għandhom 
jippermettu li l-abbonati tagħhom 
ikollhom aċċess għal servizzi ta' roaming 
ta' telefonati bil-vuċi, SMS u dejta ta' 
kwalunkwe fornitur alternattiv ta' roaming 
interkonness.

1. B'effett mill-1 ta' Marzu 2014, il-
fornituri domestiċi għandhom jippermettu 
li l-klijenti tagħhom ikollhom aċċess għal 
servizzi ta' roaming ta' telefonati bil-vuċi, 
SMS u dejta ta' kwalunkwe fornitur 
alternattiv ta' roaming li jkun ingħata 
aċċess sabiex jipprovdi servizzi ta' 
roaming separati, kif previst fl-Artikolu 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly 
significant for collecting data) is not ‘lost’ owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
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from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This amendment also 
ensures consistency with proposed amendment to Article 5, paragraph 2.

Emenda 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Mill-1 ta' Ġunju 2014, il-fornituri ta' 
servizzi domestiċi tal-komunikazzjoni 
mobbli għandhom jgħarrfu lill-klijenti 
roaming tagħhom dwar il-possibbiltà li ma 
jibqgħux abbonati mas-servizzi roaming 
eżistenti tagħhom u li jagħżlu servizzi 
roaming offruti minn fornitur alternattiv ta' 
roaming bi qbil mal-paragrafu 1. Il-
klijenti roaming għandhom jingħataw 
perjodu ta' xahrejn u fi żmien dan il-
perjodu huma għandhom jgħarrfu l-għażla 
tagħhom lill-fornituri ta' servizzi domestiċi 
ta' komunikazzjoni mobbli tagħhom.
F'każ li klijent jagħżel li jbiddel għal 
fornitur ta' roaming alternattiv f'dan il-
limitu ta' żmien, il-bidla għandha ssir fi 
żmien perjodu massimu ta' jum ta' 
xogħol. Klijenti roaming li ma jkunux 
esprimew l-għażla tagħhom fi żmien dak 
il-perjodu għandu jkollhom id-dritt li 
jagħżlu fornitur alternattiv ta' roaming meta 
jridu, skont il-paragrafi 3 u 4.

Or. en

Emenda 157
Francesco De Angelis

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

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

2. Mill-1 ta' Jannar 2014, il-fornituri 
domestiċi għandhom jgħarrfu lill-klijenti 
roaming tagħhom dwar il-possibbiltà li ma 
jibqgħux abbonati mas-servizzi roaming 
eżistenti tagħhom u li jagħżlu servizzi 
roaming mingħand fornitur alternattiv ta' 
roaming virtwali, u sa mill-1 ta' Jannar 
2015 minn kwalunkwe fornitur alternattiv 
ta' roaming virtwali. Il-klijenti roaming 
għandhom jingħataw perjodu ta' xahrejn u 
fi żmien dan il-perjodu huma għandhom 
jgħarrfu l-għażla tagħhom lill-fornitur 
domestiku tagħhom. Klijenti roaming li ma 
jkunux esprimew l-għażla tagħhom fi 
żmien dak il-perjodu għandu jkollhom id-
dritt li jagħżlu fornitur alternattiv ta' 
roaming meta jridu, skont il-paragrafi 3 u 
4.

Or. en

Emenda 158
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Qabel id-dejta msemmija fil-
paragrafu 1, il-fornituri domestiċi 
għandhom jgħarrfu lill-klijenti roaming 
tagħhom b'mod ċar, komprensiv u 
faċilment aċċessibbli dwar il-possibbiltà li 
jagħżlu servizzi roaming mingħand fornitur 
alternattiv ta' roaming, b'mod temporanju 
jew permanenti. Klijenti roaming għandu 
jkollhom id-dritt li jagħżlu fornitur 
alternattiv ta' roaming meta jridu, b'mod 
temporanju jew permanenti, skont il-
paragrafi 3 u 4.
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jridu, skont il-paragrafi 3 u 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tar-regolament m'għandux ikun limitat għall-abbonati biss; il-kjlijenti għandu 
jkollhom il-possibilità li jagħmlu bidliet temporanji, e.ż. meta jsiefru għal perjodu qasir ta' 
żmien. Il-klijenti normalment ikunu inqas lesti li jaqilbu għal offerti oħra. Sabiex jitħallew 
jagħmlu għażla informata, il-fornituri domestiċi għandhom ikunu meħtieġa jinfurmaw lill-
klijenti tagħhom dwar il-bidliet u l-possibbiltà li jagħżlu fornitur alternattiv tar-roaming 
b'mod ċar u li jinftiehem.

Emenda 159
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Mill-1 ta' Lulju 2014, il-fornituri 
domestiċi għandhom jgħarrfu lill-klijenti 
roaming tagħhom dwar il-possibbiltà li ma 
jibqgħux abbonati mas-servizzi roaming 
eżistenti tagħhom u li jagħżlu servizzi 
roaming mingħand fornitur alternattiv ta' 
roaming. Klijenti roaming għandu 
jkollhom id-dritt li jagħżlu fornitur 
alternattiv ta' roaming meta jridu, skont il-
paragrafi 3 u 4.

Or. ro

Emenda 160
Jean-Pierre Audy

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

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

4. Kwalunkwe bidla għal jew minn fornitur 
alternattiv ta' roaming jew bejn fornituri 
alternattivi ta' roaming, għandha tkun 
mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet marbuta 
ma' elementi tal-abbonament għajr ir-
roaming, u għandha titwettaq fi żmien 
perjodu raġonevoli ta' żmien kif definit 
fil-linji gwida stipulati mill-BEREC fir-
rigward ta' soluzzjoni armonizzata għall-
provvediment separat ta' servizzi roaming, 
għajr li meta klijent roaming li jkun 
abbonat ma' pakkett domestiku li jinkludi 
tariffi roaming li huma differenti mill-
Ewrotariffa, it-tariffa Ewro-SMS jew it-
tariffa Ewro-dejta, il-fornitur domestiku 
jista' jdewwem il-bidla minn abbonament 
antik għal wieħed ġdid f'dak li għandu 
x'jaqsam ma' servizzi roaming għal perjodu 
speċifiku li ma jaqbiżx ix-xahrejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi jfisser 'perjodu raġonevoli ta' żmien' għall-klijenti biex ibiddlu bejn il-fornituri roaming 
jiddependi ħafna mis-soluzzjoni teknika.  Minħabba li l-BEREC se tiddefinixxi s-soluzzjoni fil-
linji gwida tagħha, hu ssuġġerit li l-perjodu ikun definit ukoll flimkien mal-linji gwida.

Emenda 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kwalunkwe bidla għal jew minn fornitur 
alternattiv ta' roaming għandha tkun 
mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet marbuta 
ma' elementi tal-abbonament għajr ir-
roaming, u għandha titwettaq fi żmien 

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

servizz tar-roaming ipprovdut minn 
fornitur alternattiv tar-roaming, u 
għandha titwettaq fi żmien jum ta' xogħol, 
għajr li meta klijent roaming li jkun 
abbonat ma' pakkett li jinkludi tariffi 
roaming li huma differenti mill-
Ewrotariffa, it-tariffa Ewro-SMS jew it-
tariffa Ewro-dejta, il-fornitur ta' servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli jista' 
jdewwem il-bidla minn abbonament antik 
għal wieħed ġdid f'dak li għandu x'jaqsam 
ma' servizzi roaming għal perjodu 
speċifiku li ma jaqbiżx xahrejn.

Or. en

Emenda 162
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 163
Giles Chichester
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward taż-żmien għal-bidla għal fornitur tar-roaming alternattiv, nissuġġerizzu li r-
Regolament għandu jirreferi għall-'eqser żmien possibbli'. Il-perjodu ta' żmien minimu jista' 
jiġi speċifikat mil-Linji Gwida tal-BEREC, għaliex l-aktar adatta għall-kriterji tekniċi ta' 
implimentazzjoni partikolari. L-użu ta' dan il-lingwaġġ hu konsistenti ma' dak użat għall-
portabilità tan-numri mobbli fid-Direttiva dwar is-Servizzi Universali.

Emenda 164
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kwalunkwe bidla għal jew minn fornitur 
alternattiv ta' roaming għandha tkun 
mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 

4. Kwalunkwe bidla għal jew minn fornitur 
alternattiv ta' roaming għandha tkun 
mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 



AM\887960MT.doc 71/99 PE478.630v01-00

MT

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

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

Or. en

Emenda 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-fornitur domestiku jew l-operatur ta' 
netwerk miżjur ma għandux jibdel il-
karatteristiċi tekniċi ta' servizzi roaming 
ipprovduti minn fornitur alternattiv ta' 
roaming b'tali mod li jagħmilhom differenti 
mill-karatteristiċi tekniċi, inklużi l-
parametri ta' kwalità, ta' servizzi roaming 
ipprovduti mill-operatur li jipprovdi
servizzi domestiċi ta' komunikazzjoni 
mobbli.

6. Il-fornitur ta' servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli jew l-operatur ta' 
netwerk miżjur ma għandux jibdel il-
karatteristiċi tekniċi ta' servizzi roaming 
ipprovduti minn fornitur alternattiv ta' 
roaming b'tali mod li jagħmilhom differenti 
mill-karatteristiċi tekniċi, inklużi l-
parametri ta' kwalità, ta' servizzi roaming 
ipprovduti mill-fornitur ta' servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli.

Or. en

Emenda 167
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 a. Meta klijent qed jiġi offrut mill-
fornitur domestiku tariffi roaming qrib 
ferm tat-tariffi għal servizzi domestiċi bil-
vuċi, SMS u tad-dejta li hu jibbenefika 
minnhom, ma jibqax japplika l-obbligu 
għal dan l-operatur li jagħmel disponibbli 
għall-kijent tiegħu aċċess għal servizzi 
domestiċi ta'telefonati bil-vuċi, SMS u 
tar-roaming tad-dejta ta' kwalunkwe 
operatur tar-roaming alternattiv.  Il-
BEREC, wara li tikkonsulta mal-partijiet 
interessati u f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni, għandha tistipula, 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli li ma 
jaqbiżx it-tliet xhur wara l-adozzjoni ta' 
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dan ir-Regolament, linji gwida fir-rigward 
ta' xi tfisser tariffi tar-roaming qrib tat-
tariffi domestiċi.

Or. en

Emenda 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Jekk il-klijent abbona għal servizzi 
tar-roaming tad-dejta bi qbil mal-
paragrafu 1, il-fornitur ta' servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli 
għandu jkompli jipprovdi servizzi tar-
roaming ta' telefonati bil-vuċi u SMS bl-
istess karatteristiċi tekniċi, inkluż il-
parametri tal-kwalità, bħal meta l-klijent 
qed juża servizzi tar-roaming tad-dejta 
provduti minn fornitur tas-servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli.

Or. en

Emenda 169
Pilar del Castillo Vera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Jekk klijent jaċċetta offerta mill-
operatur domestiku tiegħu fejn it-tariffi 
tar-roaming huma prattikament 
ekwivalenti għat-tariffi domestiċi tiegħu 
għal servizzi ta' telefonati bil-vuċi u SMS , 
m'għandhomx jappplikaw l-obbligi 
imposti fuq l-operatur li joffri lill-klijenti 
tiegħu servizzi ta' aċċess għal telefonati 
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bil-vuċi, SMS u roaming tad-dejta ta' 
kwalunkwe operatur alternattiv tar-
roaming li jkun ingħata aċċess sabiex 
jipprovdi servizzi separati tar-roaming, kif 
previst fl-Artikolu 5, u kif deskritt fil-
paragrafi 1 sa 6 hawn fuq.  Wara 
konsultazzjoni pubblika il-BEREC, 
f'koperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandha tisptipula fi żmien 
tliet xhur wara l-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament, linji gwida fir-rigward tal-
kundizzjonijiet li t-tariffi tar-roaming 
iridu jissoddisfaw sabiex ikunu meqjusa 
"prattikament ekwivalenti". Il-
Kummissjoni, filwaqt li tieħu 
kunsiderazzjoni sew tal-linji gwida 
stabbiliti mill-BEREC u wara li
tikkonsulta l-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali relevanti, għandha, mingħajr 
dewmien, tiddeċiedi jekk il-klawsola ta' 
eċċezzjoni dwar "prattikament 
ekwivalenti" ta' kull operatur tapplikax. 
Il-BEREC għandha timmonitorja biex 
tara li l-operaturi kollha li jiddeċiedu li 
jimplimentaw din il-klawsola ta' 
eċċezzjoni jikkonforma b'mod kontinwu 
mal-linji gwida stabbiliti.

Or. en

Emenda 170
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-obbligi previsti fil-paragrafi 1 sa 6 
hawn fuq u l-Artikolu 5 ma japplikawx 
għall-fornituri domestiċi li joffru lill-
abbonati kollha tagħhom tariffi tar-
roaming ferm qrib tat-tariffi imposti fuq 
klijent roaming għal servizzi domestiċi ta' 
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telefonati bil-vuċi, SMS u tad-dejta mill-1 
ta' Lulju 2014.
Il-BEREC, wara li tikkonsulta mal-
partijiet interessati u f'kooperazzjoni mill-
qrib mal-Kummissjoni, għandha tistipula, 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli li ma 
jaqbiżx it-tliet xhur wara l-adozzjoni ta' 
dan ir-Regolament, linji gwida fir-rigward 
tad-definizzjoni ta' tariffi tar-roaming 
ferm qrib tat-tariffi domestiċi.

Or. en

Emenda 171
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Meta klijent jiġi offrut mill-operatur 
domestiku tiegħu tariffi tar-roaming li 
jkunu ferm qrib tat-tariffi domestiċi għal 
servizzi ta' telefonati bil-vuċi, SMS , u tad-
dejta,  m'għandux jappplika l-obbligu 
impost fuq l-operatur li joffri lill-klijenti 
tiegħu servizzi ta' aċċess għal telefonati 
bil-vuċi, SMS u roaming tad-dejta ta' 
kwalunkwe operatur alternattiv tar-
roaming li jkun ingħata aċċess sabiex 
jipprovdi servizzi separati tar-roaming, kif 
previst fl-Artikolu 5, u kif deskritt fil-
paragrafi 1 sa 6 hawn fuq.  Il-BEREC, 
wara li tikkonsulta mal-partijiet 
interessati u f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni, għandha tistipula, 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli li ma 
jaqbiżx it-tliet xhur wara l-adozzjoni ta' 
dan ir-Regolament, linji gwida fir-rigward 
ta' xi tfisser tariffi tar-roaming ferm qrib 
tat-tariffi domestiċi; din il-proċedura 
għandha tqis l-obbligu ta' kopertura 
impost mill-Istati Membri.
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Justification

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

Emenda 172
Gunnar Hökmark

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-obbligi previsti fil-paragrafi 1 sa 6 
hawn fuq u l-Artikolu 5 relatati mas-
servizzi roaming bil-vuċi u l-SMS, ma 
japplikawx għal fornituri domestiċi li 
joffru lill-abbonati kollha tagħhom tariffi 
tas-servizzi roaming bil-vuċi u l-SMS, 
ferm qrib tat-tariffi imposti fuq klijent 
roaming għal servizzi domestiċi ta' 
telefonati bil-vuċi, SMS u tad-dejta mill-1 
ta' Lulju 2014. Jekk operatur jagħżel 
tnaqqis volontarju, dan ikun irid japplika 
għall-pjanijiet tat-tariffi kollha tiegħu. Il-
BEREC f'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandha tistipula, fi żmien 
tliet xhur wara l-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament, linji gwida fir-rigward tad-
definizzjoni ta' tariffi tar-roaming ferm 
qrib tat-tariffi domestiċi.

Or. en
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Emenda 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Meta klijent qed jiġi offrut mill-
fornitur domestiku tariffi roaming qrib 
ferm tat-tariffi għal servizzi domestiċi bil-
vuċi, SMS u tad-dejta, ma jibqax japplika 
l-obbligu għal dan l-operatur li jagħmel 
disponibbli għall-kijent tiegħu aċċess għal 
servizzi domestiċi ta' telefonati bil-vuċi, 
SMS u tar-roaming tad-dejta ta' 
kwalunkwe operatur tar-roaming 
alternattiv. 

Or. en

Emenda 174
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Fornituri ta' servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli m'għandhomx 
iżommu lill-klijenti tagħhom milli 
temporanjament jaċċessaw servizzi lokali 
tad-dejta ta' kwalunkwe fornitur 
alternattiv ta' servizzi lokali tar-roaming 
tad-dejta mobbli.

Or. en

Emenda 175
Gunnar Hökmark
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6c. L-operatur domestiku għandu jkompli 
jipprovdi roaming bil-vuċi u sms waqt li l-
klijent ikun temporanjament qed juża 
servizzi lokali tad-dejta bl-istess 
karatteristiċi tekniċi bħal meta l-klijent 
ikun qed juża servizzi tar-roaming tad-
dejta provduti mill-fornitur tas-servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli. 
M'għandha tiġi imposta l-ebda tariffa fuq 
l-ebda klijent li jagħżel li temporanjament 
jaċċessa servizzi lokali tad-dejta ta' 
kwalunkwe fornitur alternattiv.

Or. en

Emenda 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6c. Id-differenza massima li l-operaturi 
jistgħu japplikaw bejn tariffi domestiċi u 
dawk roaming sabiex jikkonformaw mal-
paragrafu 6 b hawn fuq għandha tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni permezz ta' 
atti delegati fuq il-bażi tal-opinjoni tal-
BEREC, wara konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati u f'perjodu ta' żmien 
raġjonevoli li ma jaqbiżx it-tliet xhur wara 
l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament. Meta l-
offerti kollha roaming ta' operatur 
jissoddisfaw il-kundizzjonijiet previsti 
f'dan il-paragrafu, il-paragrafi 1 sa 6 
hawn fuq u l-Artikolu 5 ma japplikawx.

Or. en
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Emenda 177
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6d. L-operaturi għandhom, sal-
1 ta' Lulju 2014, jiżguraw li hemm il-
faċilitajiet meħtieġa biex il-klijenti 
temporanjament jaċċessaw servizzi lokali 
tar-roaming tad-dejta ta' kwalunkwe 
fornitur filwaqt li jżommu n-numru tal-
mowbajl tagħhom.

Or. en

Emenda 178
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6e. Il-fornituri tas-servizz lokali tar-
roaming tad-dejta fil-pajjiż miżjur 
m'għandhomx jiddiskriminaw kontra 
klijenti roaming imma joffru servizzi tad-
dejta bl-istess termini u kundizzjonijiet li 
qed joffri lill-klijenti domestiċi. 

Or. en

Emenda 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
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Aċċess temporanju għal servizzi lokali tar-
roaming tad-dejta

1. Fornituri ta' servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjonijiet mobbli m'għandhomx 
iżommu lill-klijenti tagħhom milli 
temporanjament jaċċessaw servizzi lokali 
tar-roaming tad-dejta ta' kwalunkwe 
fornitur ta' servizzi lokali tar-roaming 
tad-dejta mobbli mingħajr ma jneħħu l-
abbonament tal-kuntratt jew tal-
arranġament attwali tar-roaming tad-
dejta.
2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika jekk 
klijent għażel kuntratt ma' fornitur 
alternattiv tar-roaming skont l-Artikolu 4.
3. Waqt li l-klijent temporanjament qed 
juża servizzi lokali tar-roaming tad-dejta, 
il-fornitur ta' servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli għandu jkompli 
jipprovdi servizzi tar-roaming ta' 
telefonati bil-vuċi u SMS bl-istess 
karatteristiċi tekniċi, inkluż il-parametri 
tal-kwalità, bħal meta l-klijent qed juża 
servizzi tar-roaming tad-dejta provduti 
minn fornitur tas-servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjonijiet mobbli.
4. L-għażla tal-klijenti li temporanjament 
jaċċess servizzi lokali tar-roaming tad-
dejta ta' kwalunkwe fornitur alternattiv 
ta' servizzi lokali tar-roaming tad-dejta 
ma għandhiex tinvolvi tariffi ta' 
abbonament assoċjat jew tariffi oħra fissi 
jew rikorrenti mill-fornitur domestiku, u 
għandha tkun possibbli ma' kwalunkwe 
pjan ta' tariffi bl-imnut.
5. Kwalunkwe bidla temporanja għal 
fornitur ta' servizzi lokali tar-roaming 
tad-dejta minflok servizzi tar-roaming tad-
dejta mill-fornitur ta' servzzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli u kwalunkwe 
bidla lura għall-fornitur ta' servizzi 
domestiċi ta' komunikazzjoni mobbli 
għandha tkun bla ħlas u m'għandux 
ikollha kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet 
marbuta mal-elementi tal-abbonament, u 
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għandha sseħħ mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2014, il-prezzijiet 
bl-imnut għal sejħiet, SMS u użu tad-dejta 
għandhom ikunu identiċi, irrispettivament 
minn jekk il-klijent ikunx roaming jew le.
Sat-30 ta' Ġunju 2014, il-limiti tal-prezz 
bl-imnut, kif preskritt mill-Artikoli 7,9 u 
12 għandhom jidħlu fis-seħħ.

Or. en

Emenda 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Faċilità għal bejgħ separat ta' servizzi 
roaming

imħassar

Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp tas-suq uniku, 
l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet 
tekniċi għall-faċilità ta' bejgħ separat ta' 
servizzi roaming għandu jsir fl-istess ħin 
fl-Unjoni kollha.
Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi għandhom 
jiżguraw li sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Lulju 2014, il-faċilitajiet ikunu ġew 
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implimentati sabiex jiġi żgurat li l-klijent 
ikun jista' juża servizzi mobbli domestiċi u 
servizzi separati ta' roaming offruti minn 
operatur alternattiv ta' roaming filwaqt li 
jżommu n-numru tagħhom tal-mobile. 
Sabiex jiġi żgurat bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi jistgħu 
b'mod partikolari jippermettu l-użu ta' 
"profil ta' roaming tal-UE" fuq l-istess 
SIM card u l-użu tal-istess terminal 
flimkien mas-servizzi mobbli domestiċi. It-
tariffi għal interkonnessjoni relatata mal-
provvediment ta' din il-faċilità għandhom 
ikunu orjentati lejn l-ispejjeż u ma 
għandu jkun hemm l-ebda tariffi diretti 
għall-klijenti għall-użu ta' din il-faċilità.
Il-BEREC, wara li kkonsulta l-partijiet 
interessati u b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni, għandu jistipula fi 
żmien perjodu raġonevoli li ma jaqbiżx 
tliet xhur wara l-adozzjoni tal-linji gwida 
ta' dan ir-Regolament fir-rigward ta' 
soluzzjonijiet tekniċi armonizzati relatati 
mal-faċilità għal servizzi roaming separati 
u tal-proċeduri armonizzati biex jinbidel 
il-fornitur ta' servizzi roaming. Fuq talba 
motivata mill-BEREC, il-Kummissjoni 
tista' testendi dak il-perjodu.
Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 
tagħti mandat lil Korp Ewropew ta' 
Standardizzazzjoni għall-adattament tal-
istandards rilevanti li jkunu meħtieġa 
għall-implimentazzjoni armonizzata tal-
faċilità.

Or. en

Emenda 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 184
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp tas-suq uniku, 
l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet tekniċi 
għall-faċilità ta' bejgħ separat ta' servizzi 
roaming u biex ikun possibbli li l-aċċess 
għal servizzi lokali ta' roaming tad-dejta 
ikun kosteffettiv dan għandu jsir fl-istess 
ħin fl-Unjoni kollha.
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Or. en

Emenda 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp tas-suq uniku 
tar-roaming temporanju, l-
implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet tekniċi 
għall-faċilità ta' bejgħ separat ta' servizzi 
roaming għandu jsir fl-istess ħin fl-Unjoni 
kollha u għandu jissodisfa l-kriterji li 
ġejjin:
a) kull soluzzjoni teknika għandha tkun 
kosteffikaċi;
b) għandha tiġi diżinjata b'mod li 
tiffaċilita l-użu għall-klijent;
c) għandha tippermetti grad massimu ta' 
interoperabbiltà;
d) għandha tippermetti soluzzjoni 
temporanja lokali għall-użu tad-dejta li 
tiffaċilita l-użu għall-klijent;
e) għandha tiżgura li l-kunċett ta' 
newtralità tan-netwerk tkun rispettata fir-
rigward tal-użu kollu tad-dejta, 
partikolarment l-aċċess għall-VOIP u 
servizzi simili oħrajn;
f) il-klijenti aħħarin għandhom ikunu 
jistgħu jaqilbu faċilment għal fornitur 
alternattiv tar-roaming jew bejn fornituri 
alternattivi tar-roaming filwaqt li jżommu 
n-numru tagħhom tal-mowbajl;
g) ir-roaming minn ċittadini tal-UE 
f'pajjiżi terzi jew minn ċittadini ta' pajjiżi 
terzi fl-UE m'għandux jiġi mxekkel.

Or. en
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Emenda 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi għandhom 
jiżguraw li sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Marzu 2014, il-faċilitajiet li 
jissoddisfaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 1 
ikunu ġew implimentati sabiex jiġi żgurat 
li l-klijent ikun jista' juża servizzi mobbli 
domestiċi u servizzi separati ta' roaming 
offruti minn operatur alternattiv ta' roaming 
filwaqt li jżommu n-numru tagħhom tal-
mobile. It-tariffi għal interkonnessjoni 
relatata mal-provvediment ta' din il-faċilità 
għandhom ikunu orjentati lejn l-ispejjeż u 
ma għandu jkun hemm l-ebda tariffi diretti 
għall-klijenti għall-użu ta' din il-faċilità.

Or. en

Emenda 187
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi għandhom 
jiżguraw li sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Lulju 2014, il-faċilitajiet ikunu ġew 
implimentati sabiex jiġi żgurat li l-klijent 
ikun jista' juża servizzi mobbli domestiċi u 

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

servizzi separati ta' roaming offruti minn 
operatur alternattiv ta' roaming filwaqt li 
jżommu n-numru tagħhom tal-mobile. 
Sabiex jiġi żgurat bejgħ separat ta' servizzi 
roaming, l-operaturi jistgħu b'mod 
partikolari jippermettu l-użu ta' l-istess 
SIM card u l-użu tal-istess terminal 
flimkien mas-servizzi mobbli domestiċi. It-
tariffi għal interkonnessjoni relatata mal-
provvediment ta' din il-faċilità għandhom 
ikunu orjentati lejn l-ispejjeż u ma għandu 
jkun hemm l-ebda tariffi diretti għall-
klijenti għall-użu ta' din il-faċilità.

Or. en

Emenda 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming bi qbil mal-Artikolu 4, l-
operaturi għandhom jiżguraw li sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Ġunju 2014, il-
faċilitajiet ikunu ġew implimentati sabiex 
jiġi żgurat li l-klijent ikun jista' juża 
servizzi mobbli domestiċi u servizzi 
separati ta' roaming offruti minn operatur 
alternattiv ta' roaming filwaqt li jżommu n-
numru tagħhom tal-mobile u filwaqt li 
jużaw l-istess terminal. It-tariffi għal 
interkonnessjoni  u għal servizzi 
addizzjonali ta' appoġġ relatati mal-
provvediment ta' dawn il-faċilitajiet
għandhom ikunu orjentati lejn l-ispejjeż u 
ma għandu jkun hemm l-ebda tariffi diretti 
għall-klijenti għall-użu ta' din il-faċilità.
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Or. en

Emenda 189
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi għandhom 

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

jiżguraw li sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Lulju 2014, il-faċilitajiet li 
jissoddisfaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 1 
ikunu ġew implimentati sabiex jiġi żgurat 
li l-klijent ikun jista' juża servizzi mobbli 
domestiċi u servizzi separati ta' roaming 
offruti minn operatur alternattiv ta' roaming 
filwaqt li jżommu n-numru tagħhom tal-
mobile. It-tariffi għal interkonnessjonijiet
għandhom ikunu orjentati lejn l-ispejjeż u 
ma għandu jkun hemm l-ebda tariffi diretti 
għall-klijenti għall-użu ta' din il-faċilità.

Or. en

Emenda 191
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi għandhom 
jiżguraw li sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Marzu 2014, il-faċilitajiet ikunu ġew 
implimentati sabiex jiġi żgurat li l-klijent 
ikun jista' juża servizzi mobbli domestiċi u 
servizzi separati ta' roaming offruti minn 
operatur alternattiv ta' roaming filwaqt li 
jżommu n-numru tagħhom tal-mobile. 
Sabiex jiġi żgurat bejgħ separat ta' servizzi 
roaming, l-operaturi għandhom 
jimplimentaw talbiet raġonevoli għall-
aċċess għal u l-użu ta' elementi speċifiċi 
tan-netwerk korrispondenti u faċilitajiet 
assoċjati bħall-aċċess għall-istess SIM 
card jew l-użu tal-istess terminal flimkien 
mas-servizzi mobbli domestiċi. It-tariffi 
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ikunu orjentati lejn l-ispejjeż u ma għandu 
jkun hemm l-ebda tariffi diretti għall-
klijenti għall-użu ta' din il-faċilità.

għal aċċess bl-ingrossa relatat mal-
provvediment ta' din il-faċilità għandhom 
ikunu orjentati lejn l-ispejjeż u ma għandu 
jkun hemm l-ebda tariffi diretti għall-
klijenti għall-użu ta' din il-faċilità. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.

Emenda 192
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Emenda 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornitur ta' servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli m'għandux 
jirrifjuta ftehimiet għall-provvediment ta' 
servizzi roaming għal telefonati bil-vuċi u 
SMS lill-klijenti tiegħu li qed jużaw 
servizzi roaming tad-dejta ma' fornitur 
alternattiv ta' roaming.

Or. en

Emenda 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex ikun possibbli aċċess 
temporanju ta' servizzi lokali ta' roaming 
tad-dejta bi qbil mal-Artikolu 4, l-
operaturi għandhom jiżguraw li sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Ġunju 2014, il-
faċilitajiet ikunu ġew implimentati sabiex 
jiġi żgurat li l-klijenti tagħhom ikunu 
jistgħu jaċċessaw b'mod temporanju 
servizzi lokali ta' roaming tad-dejta ta' 
kwalunkwe fornitur ta' dawn is-servizzi 
filwaqt li jżommu n-numru tagħhom tal-
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mowbajl u u jużaw l-istess terminal. Is 
servizzi biex jiġi awtentikat l-utent  
għandhom ikunu b'xejn filwaqt li servizzi 
addizzjonali ta' appoġġ għandhom ikunu 
relatati mal-provvediment li jkun orjentat 
lejn l-ispejjeż u ma għandu jkun hemm l-
ebda tariffa diretta għall-klijenti għall-
użu ta' din il-faċilità.

Or. en

Emenda 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk il-fornitur ta' servizzi domestiċi ta' 
komunikazzjoni mobbli qed joffri servizzi 
roaming fil-pajjiż ta' fornitur ta' servizzi 
lokali tar-roaming tad-dejta, il-fornitur ta' 
servizzi domestiċi ta' komunikazzjoni 
mobbli m'għandux jirrifjuta ftehimiet 
għall-provvediment ta' servizzi raoming 
ta' telefonati bil-vuċi u SMS lill-klijenti 
tal-fornitur tas-servizzi lokali tar-roaming 
tad-dejta fil-pajjiż miżjur.

Or. en

Emenda 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp ta' suq 
uniku, l-implimentazzjoni tal-faċilitajiet 
imsemmnija fil-Paragrafi 1 u 3, permezz 
ta' soluzzjoni jew soluzzjonijiet tekniċi, 
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għandha sseħħ b'mod armonizzat fl-
Unjoni u għandha tissoddisfa l-kriterji li 
ġejjin:
− faċli għall-klijent, partikolarment li 
tippermetti lill-klijenti li faċilment u 
malajr ibiddlu għal fornitur alternattiv ta' 
roaming filwaqt li jżommu n-numru tal-
mowbajl attwali;
− kapaċità li sservi kategoriji differenti ta' 
domanda tal-klijent fuq termini 
kompetittivi, inklużi utenti li jużaw b'mod 
intensiv is-servizzi tad-dejta;
− kapaċità li tinkoraġġixxi b'mod effettiv 
il-kompetizzjoni, filwaqt li tikkunsidra l-
għan tal-operaturi li jisfruttaw l-assi 
infrastrutturali jew l-arranġamenti 
kummerċjali tagħhom;
− kosteffikaċi, filwaqt li tikkunsidra l-
kondiviżjoni tal-ispejjeż bejn il-fornituri 
ta' servizzi domestiċi ta' komunikazzjoni 
mobbli u fornituri alternattivi tar-
roaming;
− kapaċità li twettaq l-obbligu li 
tippermetti lill-klijenti li jagħżlu fornitur 
alternattiv tar-roaming fil-limitu ta' żmien 
stipulat fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-BEREC, wara li kkonsulta l-partijiet 
interessati u b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandu jistipula fi żmien 
perjodu raġonevoli li ma jaqbiżx tliet xhur 
wara l-adozzjoni tal-linji gwida ta' dan ir-
Regolament fir-rigward ta' soluzzjonijiet 
tekniċi armonizzati relatati mal-faċilità 

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

għal bejgħ ta' servizzi roaming separati u 
tal-proċeduri armonizzati biex jinbidel il-
fornitur ta' servizzi roaming, u fir-rigward 
tal-faċilità li tippermetti aċċess għal 
servizzi lokali tar-roaming tad-dejta. Fuq 
talba motivata mill-BEREC, il-
Kummissjoni tista' testendi dak il-perjodu.
Fejn meħtieġ, wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati u f'kooperazzjoni mill-
qrib mal-Kummissjoni, il-BEREC tista' 
taġġorna l-Linji Gwida.

Or. en

Emenda 198
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

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

Il-BEREC, wara li kkonsulta l-partijiet 
interessati u b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandu jistipula fi żmien 
perjodu raġonevoli li ma jaqbiżx tliet xhur 
wara l-adozzjoni tal-linji gwida ta' dan ir-
Regolament fir-rigward ta' soluzzjonijiet 
tekniċi armonizzati relatati mal-faċilità 
għal servizzi roaming separati u tal-
proċeduri armonizzati biex jinbidel il-
fornitur ta' servizzi roaming. Is-
soluzzjonijiet tekniċi armonizzati 
għandhom jissoddisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafu 1. Fuq talba 
motivata mill-BEREC, il-Kummissjoni 
tista' testendi dak il-perjodu.

Or. en

Emenda 200
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-BEREC, wara li kkonsulta l-partijiet 
interessati u b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandu jistipula fi żmien 
perjodu raġonevoli li ma jaqbiżx tliet xhur 
wara l-adozzjoni tal-linji gwida ta' dan ir-
Regolament fir-rigward ta' soluzzjoni 
armonizzata għall-provvediment separat 
ta' servizzi roaming. Din is-soluzzjoni 
għandha taqbel mal-kriterji oġġettivi u r-
rekwiżiti minimi inklużi b'mod partikolari 
li tissoddisfa r-rekwiżiti essenzjali li 
ġejjin:
- implimentazzjoni simultanja tas-
soluzzjonijiet tekniċi fl-Unjoni kollha;
- kapaċità għal utenti aħħarin li jżommu 
n-numru tal-mowbajl attwali tagħhom;



AM\887960MT.doc 95/99 PE478.630v01-00

MT

- bidla faċli u ta' malajr għall-utenti 
aħħarin għal fornitur alternattiv tar-
roaming u bejn fornituri alternattivi tar-
roaming filwaqt li jżommu l-operatur 
domestiku tagħhom;
- kapaċità teknika għaċ-ċittadini tal-
Unjoni li jkomplu jagħmlu roaming 
f'pajjiżi terzi u għal ċittadin ta' pajjiż terz 
li jkompli jagħmel roaming fl-Unjoni;
- fattibilità teknika,
- proporzjonalità ta' spejjeż fuq kull parti,
- impatt fuq il-kompetizzjoni (kemm 
f'livell bl-imnut u kemm bl-ingrossa),
- integrità tan-netwerk (inkluż 
awtentikazzjoni u identifikazzjoni tal-
utent) u
- protezzjoni tad-dejta kummerċjali u 
personali li jkollhom l-operaturi.
Il-Linji Gwida tal-BEREC b'mod 
partikolari għandhom ikopru aspetti 
tekniċi relatati mal-faċilità għal servizzi 
roaming separati u tal-proċeduri 
armonizzati biex jinbidel il-fornitur ta' 
servizzi roaming. Fuq talba motivata mill-
BEREC, il-Kummissjoni tista' testendi dak 
il-perjodu.

Il-BEREC għandha żżomm il-linji gwida 
taħt rieżami u, b'kunsiderazzjoni tal-
applikazzjoni prattika tagħhom, toħroġ 
linji gwida rieżaminati jekk ikun meħtieġ 
biex jinkisbu rekwiżiti b'mod aktar effettiv 
u effiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm is-soluzzjoni teknika għandha tkun definita mill-BEREC fil-linji gwida tagħha, ir-
regolament fih innifsu għandu jinkludi numru ta' kriterji oġġettivi li għandu jkun issoddisfat 
mis-soluzzjoni ta' diżakkoppjar armonizzat, sabiex jiggwida x-xogħol tal-BEREC. 

Emenda 201
Pilar del Castillo Vera
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-
BEREC u l-partijiet interessati relevanti, 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 18a sabiex 
tistabbilixxi soluzzjonijiet tekniċi 
armonizzati dwar il-faċilità għal servizzi 
separati ta' roaming kif ukoll għal 
proċeduri armonizzati biex jista' jinbidel 
il-fornitur tas-servizzi ta' roaming.

Or. en

Emenda 202
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-aċċess ikun rifjutat, il-parti offiża 
tista' tressaq il-każ għall-proċedura ta' 
soluzzjoni ta' tilwim imsemmija fl-
Artikoli 20 u 21 tad-Direttiva 2002/21/KE. 
Fir-riżoluzzjoni tat-tilwim, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu 
sew il-linji gwida tal-BEREC, kif previst 
fl-Artikolu 3 tar-Regolament 1211/2009 u, 
jekk applikabbli, fl-atti implimentattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jissemmew id-dispożizzjonijiet tad-direttiva qafas, li tippermetti lill-NRAs li 
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jinfurzaw id-dispożizzjonijiet bħalma hu l-obbligu tal-aċċess.

Emenda 203
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-offerti kollha ta' operatur 
jissoddisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 4(6a), jistgħu jiġu rrifjutati t-
talbiet li jitressqu lil dan l-operatur minn 
operaturi oħra biex jaċċessaw jew jużaw l-
elementi tan-netwerk korrispondenti u 
speċifiċi u faċilitajiet assoċjati sabiex isir 
bejgħ separat ta' servizzi roaming, kif 
deskritt fil-paragrafi 1 sa 6 tal-Artikolu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Some operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national 
tariffs to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could 
directly benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In 
concrete terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national 
services included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate 
additional cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. 
This exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to be met would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Emenda 204
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tkun żgurata l-konformità ta' 
implimentazzjoni tal-paragrafu 3, il-
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Kummissjoni, filwaqt li tikkunsidra sew il-
linji gwida tal-BEREC, tista' tadotta atti 
implimentattivi biex tarmonizza aktar il-
modalitajiet prattiċi li jippermettu l-bejgħ 
separat ta' servizzi roaming. Dawn l-atti 
implimentattivi possibbli għandhom jiġu 
adottati bi qbil mal-proċedura ta' 
eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 5a(2).

Or. en

Justification

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Emenda 205
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
mill-Kumitat għall-Komunikazzjoni 
stabbilit bl-Artikolu 22 tad-
Direttiva 2001/21/KE. Dan il-Kumitat 
għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament 182/2011.
Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament 182/2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
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implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee. This amendment ensures consistency 
with proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

Emenda 206
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 a
Meta l-offerti kollha ta' operatur 
jissoddisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 4(6a), jistgħu jiġu rrifjutati t-
talbiet li jitressqu lil dan l-operatur minn 
operaturi oħra biex jaċċessaw jew jużaw l-
elementi tan-netwerk korrispondenti u 
speċifiċi u faċilitajiet assoċjati sabiex isir 
bejgħ separat ta' servizzi roaming, kif 
deskritt fil-paragrafi 1 sa 6 tal-Artikolu 4.

Or. en


