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Emenda 207
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku  ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR  0,14  kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012  .

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0.15 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri strutturali proposti mill-Kummissjoni huma intiżi li jtejbu l-qagħda kompetittiva tas-
suq tar-roaming. Madankollu, dan jirnexxi biss jekk id-dħul fis-suq ikun attraenti għall-
operaturi l-ġodda. Għalhekk il-limiti tal-prezzijiet massimi jridu jiġu ffissati f'livell li 
jippermetti lill-operaturi l-ġodda li jidħlu fis-suq ukoll ikopru l-ispejjeż tagħhom u jagħmlu 
profitt.  

Emenda 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku  ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR  0,14  kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012  .

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0.11 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012.
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Emenda 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku  ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR  0,14  kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012  .

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0.13 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012.

Or. en

Emenda 210
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku  ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR  0,14  kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012  .

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0.10  kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012.

Or. en
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Emenda 211
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku  ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR  0,14  kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012  .

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0.13 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' salvagwardja f'dan ir-Regolament għandhom jippermettu distakk bejn il-prezzijiet 
bl-imnut u bl-ingrossa biex il-kompetituri jidħlu fis-suq il-ġdid tar-roaming bil-għan li 
titrawwem il-kompetizzjoni u l-konsumatur jingħata valur aħjar.

Emenda 212
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku  ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR  0,14  kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012  .

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0.13 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012.

Or. en
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Emenda 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku  ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR  0,14  kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012  .

1. It-tariffa medja bl-ingrossa li l-operatur 
ta’ netwerk miżjur jista’ jimponi fuq 
fornitur domestiku ta’ klijent għall-
provvediment ta' telefonata roaming 
regolata li toriġina minn dak netwerk 
miżjur, bl-inklużjoni, inter alia, tal-ispejjeż 
tal-oriġini, tat-tranżitu, u tat-tmiem, ma 
għandhiex tkun iktar minn EUR 0.10 kull 
minuta mill-1 ta' Lulju 2012.

Or. en

Emenda 214
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR  0,10  u EUR  0,06  , fl-1 ta’ Lulju 
2013  u fl-1 ta’ Lulju  2014  rispettivament.  
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,06 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0.11 u EUR 0.07, fl-1 ta’ Lulju 
2013 u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament.  
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0.07 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri strutturali proposti mill-Kummissjoni huma intiżi li jtejbu l-qagħda kompetittiva tas-
suq tar-roaming. Madankollu, dan jirnexxi biss jekk id-dħul fis-suq ikun attraenti għall-
operaturi l-ġodda. Għalhekk il-limiti tal-prezzijiet massimi jridu jiġu ffissati f'livell li 
jippermetti lill-operaturi l-ġodda li jidħlu fis-suq ukoll ikopru l-ispejjeż tagħhom u jagħmlu 
profitt.

Emenda 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR  0,10  u EUR  0,06 , fl-1 ta’ Lulju 
2013  u fl-1 ta’ Lulju  2014  rispettivament.  
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,06 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament. 

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0.08 u EUR 0.05, fl-1 ta’ Lulju 
2013 u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0.04 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR  0,10  u EUR  0,06 , fl-1 ta’ Lulju 
2013 u fl-1 ta’ Lulju  2014  rispettivament.  
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,06 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0.10 u EUR 0.07, fl-1 ta’ Lulju 2013,
fl-1 ta’ Lulju 2014 u 0.06 fl-
1 ta' Lulju 2015 rispettivament. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 13, it-tariffa 
medja bl-ingrossa massima għandha tibqa' 
ta' EUR 0.06 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 217
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR  0,10  u EUR  0,06  , fl-1 ta’ Lulju 
2013  u fl-1 ta’ Lulju  2014  rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,06 sa ma jiskadi dan ir-

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0.06 u EUR 0.04, fl-1 ta’ Lulju 2013 
u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0.04 sa ma jiskadi dan ir-
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Or. en

Emenda 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR  0,10  u EUR  0,06  , fl-1 ta’ Lulju 
2013  u fl-1 ta’ Lulju  2014  rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,06 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0.10 u EUR 0.07, fl-1 ta’ Lulju 2013 
u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0.07 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' salvagwardja f'dan ir-Regolament għandhom jippermettu distakk bejn il-prezzijiet 
bl-imnut u bl-ingrossa biex il-kompetituri jidħlu fis-suq il-ġdid tar-roaming bil-għan li 
titrawwem il-kompetizzjoni u l-konsumatur jingħata valur aħjar.

Emenda 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR  0,10  u EUR  0,06  , fl-1 ta’ Lulju 
2013  u fl-1 ta’ Lulju  2014  rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,06 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0.07 u EUR 0.04, fl-1 ta’ Lulju 2013 
u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0.04 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 220
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR  0,10  u EUR  0,06  , fl-1 ta’ Lulju 
2013  u fl-1 ta’ Lulju  2014  rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,06 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0.10 u EUR 0.07, fl-1 ta’ Lulju 
2013 u fl-1 ta’ Lulju  2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0.07 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.
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Or. en

Emenda 221
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR  0,10  u EUR  0,06  , fl-1 ta’ Lulju 
2013  u fl-1 ta’ Lulju  2014  rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, 
it-tariffa medja bl-ingrossa massima 
għandha tibqa' ta' EUR 0,06 sa ma 
jiskadi dan ir-Regolament.

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0.10 u EUR 0.06, fl-1 ta’ Lulju 2013 
u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament.

Or. ro

Emenda 222
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
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tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR  0,10  u EUR  0,06  , fl-1 ta’ Lulju 
2013  u fl-1 ta’ Lulju  2014  rispettivament.  
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,06 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament. 

tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0.05 u EUR 0.03, fl-1 ta’ Lulju 
2013 u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0.03 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 223
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR  0,10  u EUR  0,06  , fl-1 ta’ Lulju 
2013  u fl-1 ta’ Lulju  2014  rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0,06 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

2. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika bejn 
kwalunkwe żewġ operaturi u għandha tiġi 
kkalkulata fuq perjodu ta’ tnax-il xhar jew 
kwalunkwe perjodu iqsar bħal dan li jifdal 
qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni ta’ 
tariffa medja bl-ingrossa massima kif 
previst f’dan il-paragrafu jew l-iskadenza 
ta’ dan ir-Regolament. It-tariffa medja bl-
ingrossa massima għandha tonqos għal 
EUR 0.04 u EUR 0.03, fl-1 ta’ Lulju 2013 
u fl-1 ta’ Lulju 2014 rispettivament. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, it-
tariffa medja bl-ingrossa massima għandha 
tibqa' ta' EUR 0.03 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 224
Robert Goebbels
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi kkalkulata billi d-
dħul bl-ingrossa totali tar-roaming jiġi 
diviż bl-għadd totali ta’ minuti roaming bl-
ingrossa fil-fatt użat għall-forniment ta’ 
telefonati roaming bl-ingrossa fi ħdan l-
Unjoni  mill-operatur rilevanti matul il-
perjodu rilevanti, aggregata abbażi ta’ kull 
sekonda u aġġustata biex titqies il-
possibbiltà għall-operatur tan-netwerk 
miżjur li japplika perjodu inizjali ta’ 
kalkolu ta' tariffi minimi li ma jaqbiżx it-
30 sekonda.

It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi kkalkulata billi d-
dħul bl-ingrossa totali tar-roaming jiġi 
diviż bl-għadd totali ta’ minuti roaming bl-
ingrossa fil-fatt użat għall-forniment ta’ 
telefonati roaming bl-ingrossa fi ħdan l-
Unjoni  mill-operatur rilevanti matul il-
perjodu rilevanti, aggregata abbażi ta’ kull 
sekonda.

Or. en

Emenda 225
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi kkalkulata billi d-
dħul bl-ingrossa totali tar-roaming jiġi 
diviż bl-għadd totali ta’ minuti roaming bl-
ingrossa fil-fatt użat għall-forniment ta’ 
telefonati roaming bl-ingrossa fi ħdan l-
Unjoni  mill-operatur rilevanti matul il-
perjodu rilevanti, aggregata abbażi ta’ kull 
sekonda u aġġustata biex titqies il-
possibbiltà għall-operatur tan-netwerk 
miżjur li japplika perjodu inizjali ta’ 
kalkolu ta' tariffi minimi li ma jaqbiżx it-
30 sekonda.

It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi kkalkulata billi d-
dħul bl-ingrossa totali tar-roaming jiġi 
diviż bl-għadd totali ta’ minuti roaming bl-
ingrossa fil-fatt użat għall-forniment ta’ 
telefonati roaming bl-ingrossa fi ħdan l-
Unjoni  mill-operatur rilevanti matul il-
perjodu rilevanti, aggregata abbażi ta’ kull 
sekonda.

Or. en
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Emenda 226
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri domestiċi għandhom jagħmlu 
disponibbli u joffru attivament lill-klijenti 
roaming kollha tagħhom, b’mod ċar u 
trasparenti, Ewrotariffa kif prevista fil-
paragrafu 2. Din l-Ewrotariffa ma għandha 
tinvolvi l-ebda abbonament assoċjat jew 
tariffa oħra, fissa jew rikorrenti, u tista' 
tkun kombinata ma' kwalunkwe tariffa bl-
imnut.

1. Il-fornituri domestiċi ma għandhomx 
jiddiskriminaw permezz ta' marġinali u 
prezzijiet sostanzjalment ogħla għall-
klijenti roaming meta mqabbla mal-
klijenti domestiċi, u għandhom jagħmlu 
disponibbli u joffru attivament lill-klijenti 
roaming kollha tagħhom, b’mod ċar u 
trasparenti, Ewrotariffa kif prevista fil-
paragrafu 2. Din l-Ewrotariffa ma għandha 
tinvolvi l-ebda abbonament assoċjat jew 
tariffa oħra, fissa jew rikorrenti, u tista' 
tkun kombinata ma' kwalunkwe tariffa bl-
imnut.

Or. en

Emenda 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,32  kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew EUR
0,11  kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 . 

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.20 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.04 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012. Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0.15  u EUR 0.10 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Jannar 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0.03  fl-1 ta’ Lulju 2013. Dawn 
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Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016. 

it-tariffi bl-imnut massimi regolati għall-
Ewrotariffa għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2014 meta d-differenzjazzjoni 
tal-prezzijiet bejn telefonati domestiċi u 
roaming mhijiex se tibqa' tkun possibbli.

Or. en

Emenda 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,32  kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew EUR
0,11  kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 .  
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.21 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.09 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012. Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0.16 u EUR 0.11 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0.07 fl-1 ta’ Lulju 2013 u 0.05
fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-
imnut massimi regolati għall-Ewrotariffa 
għandhom jibqgħu EUR 0.05 għal kemm 
idum dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,32  kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew EUR
0,11  kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 . 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.30 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.10 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012. Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0.25 fl-1 ta' Lulju 2013, 
EUR 0.21 fl-1 ta' Lulju 2014 u EUR 0.18
fl-1 ta' Lulju 2015 rispettivament, u għal 
telefonati riċevuti għal EUR 0.08  fl-
1 ta’ Lulju 2013, EUR 0.07 fl-
1 ta' Lulju 2014 u EUR 0.06 fl-
1 ta' Lulju 2015.  Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-
imnut massimi regolati għall-Ewrotariffa 
għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 230
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,32  kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew EUR
0,11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-

(2) It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.33 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.12 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012. Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0.29  u EUR 0.25 fl-
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1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 .  
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0.11  fl-1 ta’ Lulju 2013.  
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri strutturali proposti mill-Kummissjoni huma intiżi li jtejbu l-qagħda kompetittiva tas-
suq tar-roaming. Madankollu, dan jirnexxi biss jekk id-dħul fis-suq ikun attraenti għall-
operaturi l-ġodda. Għalhekk il-limiti tal-prezzijiet massimi jridu jiġu ffissati f'livell li 
jippermetti lill-operaturi l-ġodda li jidħlu fis-suq ukoll ikopru l-ispejjeż tagħhom u jagħmlu 
profitt.

Emenda 231
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,32  kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew EUR
0,11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 . 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.28 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.10  kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012. Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0.24  u EUR 0.20 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0.06 fl-1 ta’ Lulju 2013. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

Or. en
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Emenda 232
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,32  kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew EUR
0,11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 . 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.35 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0.25 u EUR 0.15 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0.8 fl-1 ta’ Lulju 2013 u 
EUR 0.06 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut massimi regolati għall-
Ewrotariffa għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 233
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,32  kull minuta 

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.30 kull minuta 
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għal kull telefonata magħmula jew EUR
0,11  kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 . 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.10 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012. Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0.25 u EUR 0.21 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0.08 fl-1 ta’ Lulju 2013 u 
0.07 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut massimi regolati għall-
Ewrotariffa għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2016.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' salvagwardja f'dan ir-Regolament għandhom jippermettu distakk bejn il-prezzijiet 
bl-imnut u bl-ingrossa biex il-kompetituri jidħlu fis-suq il-ġdid tar-roaming bil-għan li 
titrawwem il-kompetizzjoni u l-konsumatur jingħata valur aħjar.

Emenda 234
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,32  kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew EUR
0,11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 .  
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.30 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.10 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012. Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0.25 u EUR 0.21 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0.08 fl-1 ta’ Lulju 2013 u 0.07
fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-
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regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016. 

imnut massimi regolati għall-Ewrotariffa 
għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 235
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.32  kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012. Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 . 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.20 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.06 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012. Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0.15 u EUR 0.10 fl-1 ta' 
Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0.05 fl-1 ta’ Lulju 2013. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, 
dawn it-tariffi bl-imnut massimi regolati 
għall-Ewrotariffa għandhom jibqgħu validi 
sat-30 ta’ Ġunju 2017.

Or. en

Emenda 236
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming 
tiegħu għall-forniment ta' telefonati 
roaming tista’ tvarja għal kull telefonata 
roaming iżda ma għandhiex taqbeż EUR
0,32  kull minuta għal kull telefonata 
magħmula jew EUR  0,11  kull minuta 
għal kull telefonata riċevuta mill-
1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu tal-prezz għal 
telefonati magħmula għandu jonqos għal 
EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 . 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

imħassar

Or. en

Emenda 237
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,32  kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew EUR
0,11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.20 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.04 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012. Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0.15 u EUR 0.10 fl-1 ta' 
Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
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għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 . 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

għal EUR 0.03 fl-1 ta' Lulju 2013. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tariffi għat-telefonati roaming riċevuti għandhom ikunu aboliti, jew għall-inqas imnaqqsa 
drastikament billi l-ebda tariffa ma tkun imposta domestikament għat-telefonati riċevuti.
Barra minn hekk, il-messaġġi SMS riċevuti huma bla ħlas, la domestikament u lanqas 
f'roaming.

Emenda 238
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,32  kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew EUR
0,11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012  . Il-limitu 
tal-prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 .  
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.32 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012. Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0.28 u EUR 0.18 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0.10 fl-1 ta’ Lulju 2013, u
EUR 0.08 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 19, dawn it-
tariffi bl-imnut massimi regolati għall-
Ewrotariffa għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2017.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014.  Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

Emenda 239
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.32 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012. Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR  0,28  u EUR  0,24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, , u għal telefonati riċevuti 
għal EUR . 0,10  fl-1 ta’ Lulju 2013 . 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut massimi 
regolati għall-Ewrotariffa għandhom 
jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2016.

2. It-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ 
Ewrotariffa, li l-fornitur domestiku jista' 
jimponi fuq il-konsumaturi roaming tiegħu 
għall-forniment ta' telefonati roaming tista’ 
tvarja għal kull telefonata roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR 0.32 kull minuta 
għal kull telefonata magħmula jew 
EUR 0.11 kull minuta għal kull telefonata 
riċevuta mill-1 ta' Lulju 2012. Il-limitu tal-
prezz għal telefonati magħmula għandu 
jonqos għal EUR 0.28  u EUR 0.24 fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, u għal telefonati riċevuti 
għal EUR 0.10 fl-1 ta’ Lulju 2013.
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Or. ro

Emenda 240
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mit-tielet subparagrafu, il-
fornitur domestiku jista’ japplika perjodu 
minimu ta’ ħlas inizjali li ma jaqbiżx 30 
sekonda għal telefonati li jsiru li huma 
suġġetti għal Ewrotariffa.

imħassar

Or. en

Emenda 241
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mit-tielet subparagrafu, il-
fornitur domestiku jista’ japplika perjodu 
minimu ta’ ħlas inizjali li ma jaqbiżx 30 
sekonda għal telefonati li jsiru li huma 
suġġetti għal Ewrotariffa.

imħassar

Or. en

Emenda 242
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fornituri domestiċi għandhom japplikaw 
awtomatikament tariffa Ewro-SMS lill-
klijenti roaming kollha eżistenti, bl-
eċċezzjoni ta’ dawk il-klijenti roaming li 
diġà għażlu deliberatament tariffa jew 
pakkett roaming speċifiku li permezz 
tiegħu jibbenefikaw minn tariffa differenti 
għal messaġġ SMS roaming regolat milli 
kieku kienu jieħdu mingħajr din l-għażla.

Il-fornituri domestiċi għandhom japplikaw 
awtomatikament tariffa Ewro-SMS lill-
klijenti roaming kollha eżistenti, bl-
eċċezzjoni ta’ dawk il-klijenti roaming li 
diġà għażlu deliberatament offerta li 
tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-
Artikolu 4(6a) jew tariffa jew pakkett 
roaming speċifiku li permezz tiegħu 
jibbenefikaw minn tariffa differenti għal 
messaġġ SMS roaming regolat milli kieku 
kienu jieħdu mingħajr din l-għażla.

Or. en

Emenda 243
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe klijent roaming jista' jitlob 
li jibdel għal jew minn Ewrotariffa. 
Kwalunkwe bidla għandha ssir fi żmien 
ġurnata ta’ xogħol minn meta tintlaqa’ t-
talba u għandha tkun bla ħlas u ma 
għandux ikollha kondizzjonijiet jew 
restrizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’
elementi oħra tal-abbonament, għajr dak 
meta klijent roaming li huwa abbonat ma’ 
pakkett roaming speċjali li jinkludi aktar 
minn servizz roaming wieħed (jiġifieri 
vuċi, SMS u/jew dejta) jixtieq jibdel għal 
Ewrotariffa, il-fornitur domestiku jista’ 
jesiġi li l-klijent li qed jibdel jitlefUn 
fornitore del paese di origine può ritardare 
tale cambiamento fintantoché la 
precedente tariffa di roaming non sia stata 
in vigore per un determinato periodo 
minimo, il quale non può comunque 
superare i tre mesi il-benefiċċji tal-
elementi l-oħra ta’ dak il-pakkett. Fornitur 

5. Kwalunkwe klijent roaming jista' jitlob 
li jibdel għal jew minn Ewrotariffa. 
Kwalunkwe bidla għandha ssir fi żmien 
ġurnata ta’ xogħol minn meta tintlaqa’ t-
talba u għandha tkun bla ħlas u ma 
għandux ikollha kondizzjonijiet jew 
restrizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ 
elementi oħra tal-abbonament, għajr dak 
meta klijent roaming li huwa abbonat ma’ 
pakkett roaming speċjali li jinkludi aktar 
minn servizz roaming wieħed (jiġifieri 
vuċi, SMS u/jew dejta) jixtieq jibdel għal 
Ewrotariffa, il-fornitur domestiku jista’ 
jesiġi li l-klijent li qed jibdel il-benefiċċji 
tal-elementi l-oħra ta’ dak il-pakkett. 
Fornitur domestiku jista’ jdewwem bidla sa 
meta t-tariffa roaming preċedenti tkun ilha 
effettiva għal perjodu minimu speċifikat li 
ma jaqbiżx xahar.
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domestiku jista’ jdewwem bidla sa meta t-
tariffa roaming preċedenti tkun ilha 
effettiva għal perjodu minimu speċifikat li 
ma jaqbiżx tliet xhur.

Or. en

Emenda 244
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe klijent roaming jista' jitlob 
li jibdel għal jew minn Ewrotariffa. 
Kwalunkwe bidla għandha ssir fi żmien 
ġurnata ta’ xogħol minn meta tintlaqa’ t-
talba u għandha tkun bla ħlas u ma 
għandux ikollha kondizzjonijiet jew 
restrizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ 
elementi oħra tal-abbonament, għajr dak 
meta klijent roaming li huwa abbonat ma’ 
pakkett roaming speċjali li jinkludi aktar 
minn servizz roaming wieħed (jiġifieri 
vuċi, SMS u/jew dejta) jixtieq jibdel għal 
Ewrotariffa, il-fornitur domestiku jista’ 
jesiġi li l-klijent li qed jibdel jitlefUn 
fornitore del paese di origine può ritardare 
tale cambiamento fintantoché la 
precedente tariffa di roaming non sia stata 
in vigore per un determinato periodo 
minimo, il quale non può comunque 
superare i tre mesi il-benefiċċji tal-
elementi l-oħra ta’ dak il-pakkett. Fornitur 
domestiku jista’ jdewwem bidla sa meta t-
tariffa roaming preċedenti tkun ilha 
effettiva għal perjodu minimu speċifikat li 
ma jaqbiżx tliet xhur.

5. Kwalunkwe klijent roaming jista' jitlob 
li jibdel għal jew minn Ewrotariffa. 
Kwalunkwe bidla għandha ssir fi żmien 
ġurnata ta’ xogħol minn meta tintlaqa’ t-
talba u għandha tkun bla ħlas u ma 
għandux ikollha kondizzjonijiet jew 
restrizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ 
elementi oħra tal-abbonament, għajr dak 
meta klijent roaming li huwa abbonat ma’ 
pakkett roaming speċjali li jinkludi aktar 
minn servizz roaming wieħed (jiġifieri 
vuċi, SMS u/jew dejta) jixtieq jibdel għal 
Ewrotariffa, il-fornitur domestiku jista’ 
jesiġi li l-klijent li qed jibdel il-benefiċċji 
tal-elementi l-oħra ta’ dak il-pakkett. 
Fornitur domestiku jista’ jdewwem bidla sa 
meta t-tariffa roaming preċedenti tkun ilha 
effettiva għal perjodu minimu speċifikat li 
ma jaqbiżx xahar.

Or. ro
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Emenda 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, il-
fornituri domestiċi li joperaw f'reġjun ma' 
fruntiera għandhom jistabbilixxu żona 
b'tariffa tranżitorja għal telefonati li 
għalihom il-klijenti jħallsu tariffa 
stantard indipendenti min-nazzjonalità 
tan-netwerk disponibbli. It-tariffi 
tranżitorji għal telefonati ma għandhomx 
jaqbżu t-tariffi domestiċi. Dawn iż-żoni 
għandhom ikollhom estensjoni ta' 
10 kilometri fiż-żewġ naħat tal-fruntieri.

Or. en

Emenda 246
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-operaturi domestiċi jistgħu 
jillimitaw biss it-telefonati roaming meta 
klijent jitlob dan espressament jew meta 
jkun intlaħaq limitu speċifikat fil-kont. 

Or. de

Emenda 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1



PE478.645v01-00 28/94 AM\888051MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
tal-  klijent għall-forniment ta’ messaġġ 
SMS roaming regolat li joriġina fuq dak in-
netwerk miżjur, ma għandhiex taqbeż 
EUR  0,03  għal kull messaġġ SMS. It-
tariffa medja bl-ingrossa massima għall-
forniment ta' messaġġ SMS roaming 
regolat għandu jonqos għal EUR 0,02 fl-
1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' messaġġi SMS 
roaming għandu jibqa' EUR 0,02 sa ma 
jiskadi dan ir-Regolament.

1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
tal-  klijent għall-forniment ta’ messaġġ 
SMS roaming regolat li joriġina fuq dak in-
netwerk miżjur, ma għandhiex taqbeż 
EUR 0.03 għal kull messaġġ SMS. It-
tariffa medja bl-ingrossa massima għall-
forniment ta' messaġġ SMS roaming 
regolat għandu jonqos għal EUR 0.02 fl-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0.01 fl-
1 ta' Lulju 2014 rispettivament. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 13, it-tariffa bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
messaġġi SMS roaming għandu jibqa' 
EUR 0.01 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 248
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
tal-  klijent għall-forniment ta’ messaġġ 
SMS roaming regolat li joriġina fuq dak in-
netwerk miżjur, ma għandhiex taqbeż 
EUR  0,03  għal kull messaġġ SMS. It-
tariffa medja bl-ingrossa massima għall-
forniment ta' messaġġ SMS roaming 
regolat għandu jonqos għal EUR 0,02 fl-
1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' messaġġi SMS 
roaming għandu jibqa' EUR 0,02 sa ma 

1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
tal-  klijent għall-forniment ta’ messaġġ 
SMS roaming regolat li joriġina fuq dak in-
netwerk miżjur, ma għandhiex taqbeż 
EUR 0.03 għal kull messaġġ SMS u 
għandha tonqos għal EUR 0,02 fl-
1 ta' Lulju 2013 u għal EUR 0.01 fl-
1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 19, it-tariffa bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' messaġġi SMS 
roaming għandu jibqa' EUR 0.01 sa ma 
jiskadi dan ir-Regolament. 
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jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istimi prudenti tal-ispejjeż tal-BEREC ivarjaw minn 0.3 għal 1.39 ewroċenteżmu kull 
minuta b'medja ta' 0.41 ewroċenteżmu. Tariffa ta' 2 ewroċenteżmi tidher diffiċli li tkun 
ġustifikata u ewroċenteżmu 1 ikun iktar xieraq.

Emenda 249
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
tal-  klijent għall-forniment ta’ messaġġ 
SMS roaming regolat li joriġina fuq dak in-
netwerk miżjur, ma għandhiex taqbeż 
EUR  0,03  għal kull messaġġ SMS. It-
tariffa medja bl-ingrossa massima għall-
forniment ta' messaġġ SMS roaming 
regolat għandu jonqos għal EUR 0,02 fl-
1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' messaġġi SMS 
roaming għandu jibqa' EUR 0,02 sa ma 
jiskadi dan ir-Regolament.

1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
tal-  klijent għall-forniment ta’ messaġġ 
SMS roaming regolat li joriġina fuq dak in-
netwerk miżjur, ma għandhiex taqbeż 
EUR 0.02 għal kull messaġġ SMS. It-
tariffa medja bl-ingrossa massima għall-
forniment ta' messaġġ SMS roaming 
regolat għandu jonqos għal EUR 0.01 fl-
1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' messaġġi SMS 
roaming għandu jibqa' EUR 0.01 sa ma 
jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
tal-  klijent għall-forniment ta’ messaġġ 
SMS roaming regolat li joriġina fuq dak in-
netwerk miżjur, ma għandhiex taqbeż 
EUR 0,03  għal kull messaġġ SMS. It-
tariffa medja bl-ingrossa massima għall-
forniment ta' messaġġ SMS roaming 
regolat għandu jonqos għal EUR 0,02 fl-
1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' messaġġi SMS 
roaming għandu jibqa' EUR 0,02 sa ma 
jiskadi dan ir-Regolament.

1. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
tal-  klijent għall-forniment ta’ messaġġ 
SMS roaming regolat li joriġina fuq dak in-
netwerk miżjur, ma għandhiex taqbeż 
EUR 0.03 għal kull messaġġ SMS u 
għandha tonqos għal EUR 0,02 fl-
1 ta' Lulju 2013 u għal EUR 0.01 fl-
1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa bl-ingrossa 
regolata għall-forniment ta' messaġġi SMS 
roaming għandu jibqa' EUR 0.01 sa ma 
jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 251
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri domestiċi għandhom jagħmlu 
disponibbli lill-klijenti roaming kollha 
tagħhom, b’mod ċar u trasparenti, tariffa 
Ewro-SMS kif prevista fil-paragrafu 2. It-
tariffa Ewro-SMS ma għandha titlob ebda 
abbonament assoċjat jew tariffi oħra fissi 
jew rikorrenti u tista’ tingħaqad ma’ 
kwalunkwe tariffa bl-imnut, suġġett għad-
dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan l-Artikolu.

1. Il-fornituri domestiċi ma għandhomx 
jiddiskriminaw permezz ta' marġinali u 
prezzijiet sostanzjalment ogħla għall-
klijenti roaming meta mqabbla mal-
klijenti domestiċi, u għandhom jagħmlu 
disponibbli lill-klijenti roaming kollha 
tagħhom, b’mod ċar u trasparenti, tariffa 
Ewro-SMS kif prevista fil-paragrafu 2. It-
tariffa Ewro-SMS ma għandha titlob ebda 
abbonament assoċjat jew tariffi oħra fissi 
jew rikorrenti u tista’ tingħaqad ma’ 
kwalunkwe tariffa bl-imnut, suġġett għad-
dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan l-Artikolu.

Or. en
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Emenda 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma għandhiex 
taqbeż EUR  0,10  . Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-
imnut regolati għall-Ewro-SMS għandhom 
jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-
30 ta' Ġunju 2016. 

2.  B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma għandhiex 
taqbeż EUR 0.07. Il-limitu massimu għall-
prezzijiet għandu jonqos għal 0.06 fl-1 ta' 
Lulju u għal 0.05 fl-1 ta' Jannar 2014. 
Dawn it-tariffi bl-imnut massimi regolati 
għall-Ewro-SMS għandhom jibqgħu 
EUR 0.05 sat-30 ta' Ġunju 2014 meta d-
differenzjazzjoni tal-prezzijiet bejn 
telefonati domestiċi u roaming mhijiex se 
tibqa' tkun possibbli.

Or. en

Emenda 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,10  .  Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming għandha tonqos għal 
EUR 0.09 fl-1 ta' Lulju 2012, għal 
EUR 0.07 fl-1 ta' Lulju 2013 u għal 
EUR 0.05 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
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għandhom jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-
30 ta' Ġunju 2016. 

it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0.05 għal 
kemm idum dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,10  . Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. With effect from 1 July 2012, the retail 
charge (excluding VAT) B’seħħ mill-1 ta’ 
Lulju 2012, it-tariffa bl-imnut (eskluża l-
VAT) ta’ tariffa Ewro-SMS li fornitur 
domestiku jista’ jitlob lil klijent roaming 
tiegħu għal messaġġ SMS roaming regolat 
mibgħut minn dak il-klijent roaming 
għandha tonqos għal EUR 0.09 fl-1 ta' 
Lulju 2012, għal EUR 0.07 fl-1 ta' Lulju 
2013 u għal EUR 0.06 fl-1 ta' Lulju 2014. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, dawn it-tariffi bl-imnut regolati għall-
Ewro-SMS għandhom jibqgħu ta' 
EUR 0.06 sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 255
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
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klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma għandhiex 
taqbeż EUR  0,10  . Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-
imnut regolati għall-Ewro-SMS għandhom 
jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma għandhiex 
taqbeż EUR 0.06. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-
imnut regolati għall-Ewro-SMS għandhom 
jibqgħu ta' EUR 0.06 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 256
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,10  . Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming ma għandhiex taqbeż 
EUR 0.08. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-imnut 
regolati għall-Ewro-SMS għandhom 
jibqgħu ta' EUR 0.08 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
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klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,10  . Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming għandha tonqos għal 
EUR 0.09 fl-1 ta' Lulju 2012, għal 
EUR 0.07 fl-1 ta' Lulju 2013 u għal 
EUR 0.06 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0.06 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' salvagwardja f'dan ir-Regolament għandhom jippermettu distakk bejn il-prezzijiet 
bl-imnut u bl-ingrossa biex il-kompetituri jidħlu fis-suq il-ġdid tar-roaming bil-għan li 
titrawwem il-kompetizzjoni u l-konsumatur jingħata valur aħjar.

Emenda 258
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,10  .  Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming għandha tonqos għal 
EUR 0.09 fl-1 ta' Lulju 2012, għal 
EUR 0.07 fl-1 ta' Lulju 2013 u għal 
EUR 0.06 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0.06 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. en



AM\888051MT.doc 35/94 PE478.645v01-00

MT

Emenda 259
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma għandhiex 
taqbeż EUR  0,10  .  Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-
imnut regolati għall-Ewro-SMS għandhom 
jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-
30 ta' Ġunju 2016. 

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma għandhiex 
taqbeż EUR 0.07. Il-limitu massimu għall-
prezzijiet għandu jonqos għal 0.06 fl-1 ta' 
Lulju 2013 u għal EUR 0.05 fl-1 ta' 
Jannar 2014. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 19, dawn it-tariffi bl-imnut 
regolati għall-Ewro-SMS għandhom 
jibqgħu ta' EUR 0.05 sat-
30 ta' Ġunju 2017.

Or. en

Emenda 260
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,10  . Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-
SMS għandhom jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-

imħassar
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30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 261
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma għandhiex 
taqbeż EUR  0,10  . Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-
imnut regolati għall-Ewro-SMS għandhom 
jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 
messaġġ SMS roaming iżda ma għandhiex 
taqbeż EUR 0.07. Il-limitu massimu għall-
prezzijiet għandu jonqos għal EUR 0.06 
fl-1 ta' Lulju 2013 u għal EUR 0.05 fl-1 
ta' Jannar 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, dawn it-tariffi bl-
imnut regolati għall-Ewro-SMS għandhom 
jibqgħu ta' EUR 0.05 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 262
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming tista’ tvarja għal kull 

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa 
bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-
SMS li fornitur domestiku jista’ jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS 
roaming regolat mibgħut minn dak il-
klijent roaming għandha tonqos għal 
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messaġġ SMS roaming iżda ma 
għandhiex taqbeż EUR  0,10 .  Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, dawn 
it-tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0,10 sat-
30 ta' Ġunju 2016. 

EUR 0.09 fl-1 ta' Lulju 2013 u għal 
EUR 0.06 fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 19, dawn it-
tariffi bl-imnut regolati għall-Ewro-SMS 
għandhom jibqgħu ta' EUR 0.06 sat-
30 ta' Ġunju 2017.

Or. en

Ġustifikazzjoni

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
principle, the objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014.  
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 
19.

Emenda 263
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Sat-30 ta' Ġunju 2012, il-fornituri 
għandhom jiffissaw il-kriterji ta' 
prestazzjoni għall-forniment tas-servizzi 
ta' messaġġi SMS f'roaming li huma 
jirreklamaw. Il-kriterji ta' prestazzjoni 
għandhom jiddaħħlu f'kull offerta u fil-
fatturi tal-klijenti roaming. Fl-ebda 
ċirkostanza messaġġ SMS f'roaming ma 
jista' jasal għand id-destinatarju aktar 
tard minn ħames minuti minn meta 
ntbagħat. Il-fornituri fil-pajjiż ta' oriġini 
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ma għandhom jaqilgħu l-ebda dritt mill-
klijenti roaming tagħhom għal messaġġi 
SMS f'roaming li jaslu għand id-
destinatarju aktar tard minn ħames 
minuti wara li ntbagħtu.

Or. ro

Emenda 264
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornituri domestiċi għandhom 
japplikaw tariffa Ewro-SMS lil klijenti 
roaming ġodda kollha li ma jagħżlux 
deliberatament tariffa SMS roaming 
differenti jew pakkett ta’ tariffi għal 
servizzi roaming li jinkludi tariffa 
differenti għal messaġġi SMS roaming 
regolati.

5. Il-fornituri domestiċi għandhom 
japplikaw tariffa Ewro-SMS lil klijenti 
roaming ġodda kollha li ma jagħżlux 
deliberatament offerta li tissodisfa l-
kundizzjonijiet tal-Artikolu 4(6a) jew
tariffa SMS roaming differenti jew pakkett 
ta’ tariffi għal servizzi roaming li jinkludi 
tariffa differenti għal messaġġi SMS 
roaming regolati.

Or. en

Emenda 265
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe klijent roaming jista’ jitlob 
fi kwalunkwe ħin li jibdel għal jew minn 
tariffa Ewro-SMS. Kwalunkwe bidla 
għandha ssir fi żmien ġurnata ta’ xogħol 
minn meta tasal it-talba u tkun mingħajr 
ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet relatati 
ma’ elementi oħrajn tal-abbonament ħlief 

6. Kwalunkwe klijent roaming jista’ jitlob 
fi kwalunkwe ħin li jibdel għal jew minn 
tariffa Ewro-SMS. Kwalunkwe bidla 
għandha ssir fi żmien ġurnata ta’ xogħol 
minn meta tasal it-talba u tkun mingħajr 
ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet relatati 
ma’ elementi oħrajn tal-abbonament ħlief 
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dak roaming. Fornitur domestiku jista’ 
jdewwem tali bidla sa meta t-tariffa 
roaming preċedenti tkun effettiva għal 
perjodu minimu speċifikat li ma jaqbiżx 
tliet xhur. Tariffa Ewro-SMS dejjem tista’ 
tingħaqad ma’ Ewrotariffa.

dak roaming. Fornitur domestiku jista’ 
jdewwem tali bidla sa meta t-tariffa 
roaming preċedenti tkun effettiva għal 
perjodu minimu speċifikat li ma jaqbiżx 
xahar. Tariffa Ewro-SMS dejjem tista’ 
tingħaqad ma’ Ewrotariffa.

Or. en

Emenda 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 a. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, il-
fornituri domestiċi li joperaw f'reġjun ma' 
fruntiera għandhom jistabbilixxu żona 
b'tariffa tranżitorja għal servizzi tal-SMS 
li għalihom il-klijenti jħallsu tariffa 
stantard indipendenti min-nazzjonalità 
tan-netwerk disponibbli. It-tariffi 
tranżitorji għal servizzi tal-SMS ma 
għandhomx jaqbżu t-tariffi domestiċi. 
Dawn iż-żoni għandhom ikollhom 
estensjoni ta' 10 kilometri fiż-żewġ naħat 
tal-fruntieri.

Or. en

Emenda 267
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-operaturi domestiċi jistgħu 
jillimitaw biss il-messaġġi SMS f'roaming 
meta klijent jitlob dan espressament jew 
meta jkun intlaħaq limitu speċifikat fil-
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kont.

Or. de

Emenda 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0.25, EUR 0.15 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0.10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja massima
bl-ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0.10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 269
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
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servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 10 għal kull gigabyte ta’ dejta 
trasmessa. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 13, it-tariffa medja massima bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 10 għal kull gigabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 270
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur ta' servizzi 
ta' roaming għal klijent roaming għall-
forniment ta' servizzi ta' roaming ta' dejta 
regolati permezz ta' dak in-netwerk miżjur, 
ma għandhiex taqbeż limitu ta’ 
salvagwardja ta’ EUR 0.05 fl-1 ta' 
Lulju 2012, EUR 0.04 fl-1 ta' Lulju 2013 u 
EUR 0.03 fl-1 ta' Lulju 2014 għal kull 
megabyte ta’ dejta trasmessa. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 19, it-tariffa 
medja massima bl-ingrossa regolata għall-
forniment ta' servizzi ta' roaming ta' dejta 
għandha tibqa' EUR 0.03 għal kull 
megabyte ta' dejta trażmessa sa ma jiskadi 
dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 271
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta'
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 50, EUR 40 mill-1 ta' Lulju 2013 
u EUR 30 mill-1 ta' Lulju 2014 għal kull 
gigabyte ta’ dejta trasmessa. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 13, it-tariffa 
medja massima bl-ingrossa regolata għall-
forniment ta' servizzi ta' roaming ta' dejta 
għandha tibqa' EUR 30 għal kull gigabyte
ta' dejta trażmessa sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 272
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0.23, EUR 0.17 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0.10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
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għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

għall-Artikolu 13, it-tariffa medja massima
bl-ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0.10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 273
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0.05, EUR 0.04 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0.03 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja massima
bl-ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0.03 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 274
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
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medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0.23, EUR 0.17 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0.10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja massima
bl-ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0.10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' salvagwardja f'dan ir-Regolament għandhom jippermettu distakk bejn il-prezzijiet 
bl-imnut u bl-ingrossa biex il-kompetituri jidħlu fis-suq il-ġdid tar-roaming bil-għan li 
titrawwem il-kompetizzjoni u l-konsumatur jingħata valur aħjar.

Emenda 275
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0.20, EUR 0.10 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0.05 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja massima
bl-ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
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EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

EUR 0.05 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0.23, EUR 0.17 mill-
1 ta' Lulju 2013, EUR 0.10 mill-
1 ta' Lulju 2014 u EUR 0.08 mill-
1 ta' Lulju 2015 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja massima
bl-ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0.08 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 277
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
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ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha 
tibqa' EUR 0,10 għal kull megabyte ta' 
dejta trażmessa sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0.05, EUR 0.04 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0.03 mill-
1 ta' Jannar 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. It-tariffa bl-ingrossa 
massima għandha tibqa' EUR 0.03 għal 
kull megabyte użat sat-30 ta' Ġunju 2014 
meta d-differenzjazzjoni tal-prezzijiet bejn 
dejta domestika u roaming mhijiex se 
tibqa' tkun possibbli.

Or. en

Emenda 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 200, EUR 150 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 100 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull gigabyte ta’ dejta 
trasmessa. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 13, it-tariffa medja massima bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 100 għal kull gigabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 279
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0,30, EUR 0,20 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0,10 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja bl-
ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0,10 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

1. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta’ netwerk 
miżjur jista’ jitlob lill-fornitur domestiku 
ta' klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati 
permezz ta' dak in-netwerk miżjur, ma 
għandhiex taqbeż limitu ta’ salvagwardja 
ta’ EUR 0.05, EUR 0.04 mill-
1 ta' Lulju 2013 u EUR 0.03 mill-
1 ta' Lulju 2014 għal kull megabyte ta’ 
dejta trasmessa. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 13, it-tariffa medja massima 
bl-ingrossa regolata għall-forniment ta' 
servizzi ta' roaming ta' dejta għandha tibqa' 
EUR 0.03 għal kull megabyte ta' dejta 
trażmessa sa ma jiskadi dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tiġi kkalkulata billi 
d-dħul bl-ingrossa totali li jdaħħal l-
operatur tan-netwerk miżjur minn kull 
fornitur ta' servizzi ta' roaming għall-
forniment ta’ servizzi ta' roaming ta' dejta 
regolati fil-perjodu rilevanti jiġi diviż bl-
għadd totali ta’ megabytes ta’ dejta użati 
fil-verità mill-forniment ta’ dawk is-
servizzi matul dak il-perjodu, aggregat fuq

3. It-tariffa medja bl-ingrossa msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tiġi kkalkulata billi 
d-dħul bl-ingrossa totali li jdaħħal l-
operatur tan-netwerk miżjur minn kull 
fornitur ta' servizzi ta' roaming għall-
forniment ta’ servizzi ta' roaming ta' dejta 
regolati fil-perjodu rilevanti jiġi diviż bl-
għadd totali ta’ gigabytes ta’ dejta użati fil-
verità mill-forniment ta’ dawk is-servizzi 
matul dak il-perjodu, aggregat fuq il-bażi 
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il-bażi ta’ kull kilobyte. ta’ kull kilobyte.

Or. en

Emenda 281
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Kalkolu tal-volum ta' dejta fil-qasam tat-

tariffa medja bl-ingrossa
Il-volum ta' dejta fil-qasam tat-tariffa 
medja bl-ingrossa li l-operatur ta' netwerk 
miżjur jitlob lill-fornitur domestiku tal-
klijent roaming għall-forniment ta' 
servizzi regolati ta' dejta f'roaming 
permezz ta' tali netwerk miżjur għandu 
jkun ikkalkolat f'terabytes.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iżviluppi teknoloġiċi b'ritmu mgħaġġel fil-qasam tat-telekomunikazzjonijiet ifissru li t-
trażmissjoni ta' volum ta' dejta bl-ingrossa għandha tkun ikkalkolata f'terabytes.   

Emenda 282
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' roaming għandhom 
jagħmlu disponibbli lill-klijenti roaming 
kollha tagħhom, b’mod ċar u trasparenti, 
tariffa Ewro-dejta kif prevista fil-
paragrafu 2. Din it-tariffa Ewro-dejta ma 

1. Il-fornituri ta' roaming ma għandhomx 
jiddiskriminaw permezz ta' marġinali u 
prezzijiet sostanzjalment ogħla għall-
klijenti roaming meta mqabbla mal-
klijenti domestiċi, u għandhom jagħmlu 
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għandha tinvolvi l-ebda abbonament 
assoċjat jew tariffa oħra, fissa jew 
rikorrenti, u tista' tkun kombinata ma' 
kwalunkwe tariffa bl-imnut.

disponibbli lill-klijenti roaming kollha 
tagħhom, b’mod ċar u trasparenti, tariffa 
Ewro-dejta kif prevista fil-paragrafu 2. Din 
it-tariffa Ewro-dejta ma għandha tinvolvi l-
ebda abbonament assoċjat jew tariffa oħra, 
fissa jew rikorrenti, u tista' tkun kombinata 
ma' kwalunkwe tariffa bl-imnut.

Or. en

Emenda 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' roaming għandhom 
jagħmlu disponibbli lill-klijenti roaming 
kollha tagħhom, b’mod ċar u trasparenti, 
tariffa Ewro-dejta kif prevista fil-
paragrafu 2. Din it-tariffa Ewro-dejta ma 
għandha tinvolvi l-ebda abbonament 
assoċjat jew tariffa oħra, fissa jew 
rikorrenti, u tista' tkun kombinata ma' 
kwalunkwe tariffa bl-imnut.

1. Il-fornituri ta' roaming għandhom 
jagħmlu disponibbli lill-klijenti roaming 
kollha tagħhom, b’mod ċar u trasparenti, 
tariffa Ewro-dejta kif prevista fil-
paragrafu 2. Din it-tariffa Ewro-dejta ma 
għandha tinvolvi l-ebda abbonament 
assoċjat jew tariffa oħra, fissa jew 
rikorrenti, u tista' tkun kombinata ma' 
kwalunkwe tariffa bl-imnut. It-tariffa 
Ewro-dejta għandha tħaddan fiha l-
kunċett ta' newtralità tan-netwerk fir-
rigward tal-użu kollu tad-dejta, 
partikolarment l-aċċess għall-VOIP u 
servizzi simili oħrajn.

Or. en

Emenda 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl- 2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
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imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0.50 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Jannar 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0.30 u 
EUR 0.20, għal kull megabyte użat. It-
tariffa bl-imnut massima regolata għandha 
tibqa' ta' EUR 0.20 għal kull megabyte użat
sat-30 ta' Ġunju 2014 meta d-
differenzjazzjoni tal-prezzijiet bejn dejta 
domestika u roaming mhijiex se tibqa' 
tkun possibbli.

Or. en

Emenda 285
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0.15 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0.12 u 
EUR 0.09, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0.09, għal kull 
megabyte użat sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en
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Emenda 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 500 għal kull gigabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 300 u 
EUR 200, għal kull gigabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 200 għal kull 
gigabyte għal kemm idum dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 287
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0.15 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Jannar 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0.12 u 
EUR 0.09, għal kull megabyte użat. It-
tariffa bl-imnut massima regolata għandha 
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19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

tibqa' ta' EUR 0.09 għal kull megabyte użat
sat-30 ta' Ġunju 2014 meta d-
differenzjazzjoni tal-prezzijiet bejn dejta 
domestika u roaming mhijiex se tibqa' 
tkun possibbli.

Or. en

Emenda 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0.70 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0.50 u 
EUR 0.30, għal kull megabyte użat, u għal 
EUR 0.25 fl-1 ta' Lulju 2015. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, it-
tariffa bl-imnut massima regolata għandha 
tibqa' ta' EUR 0.25, għal kull megabyte 
użat sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 289
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
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dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0.70 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0.50 u 
EUR 0.30, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0.30, għal kull 
megabyte użat sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 290
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0.75 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0.50 u 
EUR 0.25, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0.25, għal kull 
megabyte użat sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 291
Amalia Sartori, Lara Comi
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0.70 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0.50 u 
EUR 0.30, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0.30, għal kull 
megabyte użat sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' salvagwardja f'dan ir-Regolament għandhom jippermettu distakk bejn il-prezzijiet 
bl-imnut u bl-ingrossa biex il-kompetituri jidħlu fis-suq il-ġdid tar-roaming bil-għan li 
titrawwem il-kompetizzjoni u l-konsumatur jingħata valur aħjar.

Emenda 292
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0.70 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0.50 u 
EUR 0.30, għal kull megabyte użat. 
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Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0.30, għal kull 
megabyte użat sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 293
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 100 għal kull gigabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 60 u 
EUR 30, għal kull gigabyte użat. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 13 u 19, it-
tariffa bl-imnut massima regolata għandha 
tibqa' ta' EUR 30, għal kull gigabyte użat
sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 294
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
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ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0.25 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0.15 u 
EUR 0.10, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, it-
tariffa bl-imnut massima regolata għandha 
tibqa' ta' EUR 0.10, għal kull megabyte 
użat sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 295
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 
u EUR 0,50, għal kull megabyte użat.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 20 għal kull gigabyte. It-
tariffa massima bl-imnut għall-forniment 
tad-dejta f'roaming taħt gigabyte 1 
għandha tkun proporzjonata għal EUR 20 
għal kull gigabyte. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 13 u 19, it-tariffa bl-imnut 
massima regolata għandha tibqa' ta' 
EUR 20, għal kull gigabyte użat sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

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

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0.50 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0.30 u 
EUR 0.20, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0.20, għal kull 
megabyte użat sat-30 ta' Ġunju 2016. Il-
fornituri domestiċi ma għandhomx ikunu 
awtorizzati jitolbu tariffi extra lill-klijenti 
roaming għall-użu tagħhom ta' 
applikazzjonijiet jew servizzi bħall-VOIP.

Or. en

Emenda 297
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0.90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0.70 u 
EUR 0.30, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, it-
tariffa bl-imnut massima regolata għandha 
tibqa' ta' EUR 0.30, għal kull megabyte 
użat sat-30 ta' Ġunju 2017.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
“Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming”. In this 
document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in 
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new 
entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop 
sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objective: the retail caps should be decreased following the 200% margin principle, the 
objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels 
should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an 
in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.

Emenda 298
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0,90 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0,70 u 
EUR 0,50, għal kull megabyte użat. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 13 u 
19, it-tariffa bl-imnut massima regolata 
għandha tibqa' ta' EUR 0,50 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

2. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, it-tariffa bl-
imnut (eskluża l-VAT) ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jista' jitlob lil 
klijent roaming tiegħu għall-provvediment 
ta' dejta roaming regolat ma għandux 
jaqbeż EUR 0.45 għal kull megabyte. Fl-
1 ta' Lulju 2013 u fl-1 ta' Lulju 2014 
rispettivament, il-limitu tal-prezz għad-
dejta użata għandu jonqos għal EUR 0.35 u 
EUR 0.25, għal kull megabyte użat.

Or. ro

Emenda 299
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull fornitur tar-roaming għandu jiċċarġja 
lill-klijenti roaming tiegħu għall-
provvediment ta' kwalunkwe servizz ta' 
roaming ta' dejta li għalih tapplika tariffa 
Ewro-dejta fuq bażi ta' kull kilobyte.

Kull fornitur tar-roaming għandu jiċċarġja 
lill-klijenti roaming tiegħu għall-
provvediment ta' kwalunkwe servizz ta' 
roaming ta' dejta li għalih tapplika tariffa 
Ewro-dejta fuq bażi ta' kull megabyte.

Or. ro

Emenda 300
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mill-1 ta’ Lulju 2012, il-fornituri 
domestiċi għandhom japplikaw tariffa 
Ewro-dejta lil klijenti roaming ġodda 
kollha li ma jagħżlux deliberatament tariffa 
ta' roaming ta' dejta differenti jew pakkett 
ta’ tariffi għal servizzi roaming li jinkludi 
tariffa differenti għal servizzi ta' roaming 
ta' dejta regolati.

4. Mill-1 ta’ Lulju 2012, il-fornituri 
domestiċi għandhom japplikaw tariffa 
Ewro-dejta lil klijenti roaming ġodda 
kollha li ma jagħżlux deliberatament 
offerta li tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-
Artikolu 4(6a) jew tariffa ta' roaming ta' 
dejta differenti jew pakkett ta’ tariffi għal 
servizzi roaming li jinkludi tariffa 
differenti għal servizzi ta' roaming ta' dejta 
regolati.

Or. en

Emenda 301
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe klijent roaming jista’ jitlob 5. Kwalunkwe klijent roaming jista’ jitlob 
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fi kwalunkwe ħin li jibdel għal jew minn 
tariffa Ewro-dejta filwaqt li jirrispetta l-
kondizzjonijiet kuntrattwali. Kwalunkwe 
bidla għandha ssir fi żmien ġurnata ta’ 
xogħol minn meta tasal it-talba u tkun 
mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet relatati 
ma’ elementi oħrajn tal-abbonament ħlief 
dak roaming. Fornitur domestiku jista’ 
jdewwem tali bidla sa meta t-tariffa 
roaming preċedenti tkun effettiva għal 
perjodu minimu speċifikat li ma jaqbiżx 
tliet xhur. Tariffa Ewro-dejta dejjem tista’ 
tingħaqad ma’ tariffa Ewro-SMS u 
Ewrotariffa.

fi kwalunkwe ħin li jibdel għal jew minn 
tariffa Ewro-dejta filwaqt li jirrispetta l-
kondizzjonijiet kuntrattwali. Kwalunkwe 
bidla għandha ssir fi żmien ġurnata ta’ 
xogħol minn meta tasal it-talba u tkun 
mingħajr ħlas u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet relatati 
ma’ elementi oħrajn tal-abbonament ħlief 
dak roaming. Fornitur domestiku jista’ 
jdewwem tali bidla sa meta t-tariffa 
roaming preċedenti tkun effettiva għal 
perjodu minimu speċifikat li ma jaqbiżx 
xahar. Tariffa Ewro-dejta dejjem tista’ 
tingħaqad ma’ tariffa Ewro-SMS u 
Ewrotariffa.

Or. en

Emenda 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 a. B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2012, il-
fornituri domestiċi li joperaw f'reġjun ma' 
fruntiera għandhom jistabbilixxu żona 
b'tariffa tranżitorja għal servizzi tal-
komunikazzjoni tad-dejta li għalihom il-
klijenti jħallsu tariffa stantard 
indipendenti min-nazzjonalità tan-
netwerk disponibbli. It-tariffi tranżitorji 
għal servizzi tal-komunikazzjoni tad-dejta 
ma għandhomx jaqbżu t-tariffi domestiċi. 
Dawn iż-żoni għandhom ikollhom 
estensjoni ta' 10 kilometri fiż-żewġ naħat 
tal-fruntieri.

Or. en

Emenda 303
Paul Rübig
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Proposta għal regolament
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Kalkolu tal-volum ta' dejta fil-qasam tat-

tariffa medja bl-imnut
Il-volum ta' dejta fil-qasam tat-tariffa 
medja bl-imnut fl-ambitu ta' tariffa Ewro-
dejta li fornitur domestiku jitlob lill-klijent 
roaming tiegħu għall-forniment ta' 
servizzi regolati ta' dejta f'roaming 
għandu jkun ikkalkolat f'gigabytes.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iżviluppi tekniċi b'ritmu mgħaġġel fil-qasam tat-telekomunikazzjonijiet ifissru li t-
trażmissjoni ta' volum ta' dejta bl-imnut għandha tkun ikkalkolata f'gigabytes.

Emenda 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Tariffa unika

B'seħħ mill-1 ta' Lulju 2015, flimkien 
mat-tariffi eżistenti tagħhom, il-fornituri 
li joffru kemm komunikazzjonijiet 
nazzjonali kif ukoll b'roaming għandhom 
jagħmlu disponibbli u jirreklamaw lill-
klijenti kollha tagħhom tariffa unika għal 
telefonati, messaġġi SMS u użu ta' dejta, 
li għandha toffri prezzijiet identiċi, 
indipendentement minn jekk il-
konsumatur huwiex f'roaming jew le.
It-tariffa unika ma għandhiex taqbeż il-
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limiti tal-prezz stabbiliti fl-Artikoli 7(2), 
9(2) u 12(2).

Or. en

Emenda 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 imħassar
Kondizzjonijiet għal nuqqas ta' 

applikazzjoni antiċipata ta' tariffi bl-
ingrossa u bl-imnut massimi

1. Sabiex jiġi vvalutat l-iżvilupp 
kompetittiv fis-swieq tar-roaming, il-
BEREC se jiġbor dejta fuq bażi regolari 
dwar l-iżvilupp ta' tariffi bl-imnut u bl-
ingrossa għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, ta' SMS u ta' dejta. Din 
id-dejta għandha tiġi nnotifikata lill-
Kummissjoni, tal-anqas darbtejb fis-sena. 
Il-Kummissjoni għandha tippubblikaha.
2. Jekk wara t-30 ta' Ġunju 2018, it-
tariffa medja bl-ingrossa għal wieħed mis-
servizzi roaming (vuċi, SMS jew dejta) 
għal traffiku mhux bilanċjat bejn 
operaturi li ma jagħmlux parti mill-istess 
grupp tinżel għal 75 % jew anqas tat-
tariffi massimi bl-ingrossa pprovduti fl-
Artikolu 6(2), 8(1) u 11(1), it-tariffi 
massimi bl-ingrossa għas-servizz roaming 
konċernat ma jibqax japplika. Il-
Kummissjoni għandha tivverifika 
regolarment, abbażi tad-dejta tas-suq 
miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx, u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
d-dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi 
bl-ingrossa ma għadhomx japplikaw 
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għas-servizz konċernat.
3. Wara l-implimentazzjoni tal-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming imsemmija fl-
Artikolu 5 u qabel l-1 ta' Lulju 2016, jekk 
it-tariffa medja bl-imnut fil-livell tal-
Unjoni taqa' għal 75 % jew anqas tat-
tariffi massimi pprovduti fl-Artikoli 7(2), 
9(2) u 12(2), it-tariffi massimi bl-imnut 
għal dawk is-servizzi roaming ma 
għandhomx jibqgħu japplikaw. Il-
Kummissjoni għandha tivverifika 
regolarment, abbażi tad-dejta tas-suq 
miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
d-dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi 
bl-imnut ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.
4. It-tariffi massimi rilevanti ma jibqgħux 
japplikaw mill-ewwel ġurnata tax-xahar 
wara l-pubblikazzjoni tad-dejta li tagħti 
prova li l-kondizzjonijiet tal-paragrafi 2 
jew 3 rispettivament ġew issodisfati.

Or. en

Emenda 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk wara t-30 ta' Ġunju 2018, it-tariffa 
medja bl-ingrossa għal wieħed mis-servizzi 
roaming (vuċi, SMS jew dejta) għal 
traffiku mhux bilanċjat bejn operaturi li ma 
jagħmlux parti mill-istess grupp tinżel għal 
75 % jew anqas tat-tariffi massimi bl-
ingrossa pprovduti fl-Artikolu 6(2), 8(1) u 
11(1), it-tariffi massimi bl-ingrossa għas-
servizz roaming konċernat ma jibqax 

2. Jekk wara t-30 ta' Ġunju 2018, it-tariffa 
medja bl-ingrossa għal wieħed mis-servizzi 
roaming (vuċi, SMS jew dejta) għal 
traffiku mhux bilanċjat bejn operaturi li ma 
jagħmlux parti mill-istess grupp tinżel għal 
50 % jew anqas tat-tariffi massimi bl-
ingrossa pprovduti fl-Artikolu 6(2), 8(1) u 
11(1), it-tariffi massimi bl-ingrossa għas-
servizz roaming konċernat ma jibqax 
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japplika. Il-Kummissjoni għandha 
tivverifika regolarment, abbażi tad-dejta 
tas-suq miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx, u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-
dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi bl-
ingrossa ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.

japplika. Il-Kummissjoni għandha 
tivverifika regolarment, abbażi tad-dejta 
tas-suq miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx, u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-
dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi bl-
ingrossa ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.

Or. en

Emenda 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk wara t-30 ta' Ġunju 2018, it-tariffa 
medja bl-ingrossa għal wieħed mis-servizzi 
roaming (vuċi, SMS jew dejta) għal 
traffiku mhux bilanċjat bejn operaturi li ma 
jagħmlux parti mill-istess grupp tinżel għal 
75 % jew anqas tat-tariffi massimi bl-
ingrossa pprovduti fl-Artikolu 6(2), 8(1) u 
11(1), it-tariffi massimi bl-ingrossa għas-
servizz roaming konċernat ma jibqax 
japplika. Il-Kummissjoni għandha 
tivverifika regolarment, abbażi tad-dejta 
tas-suq miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx, u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-
dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi bl-
ingrossa ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.

2. Jekk wara t-30 ta' Ġunju 2018, it-tariffa 
medja bl-ingrossa għal wieħed mis-servizzi 
roaming (vuċi, SMS jew dejta) għal 
traffiku mhux bilanċjat bejn operaturi li ma 
jagħmlux parti mill-istess grupp tinżel għal 
75 % jew anqas tat-tariffi massimi bl-
ingrossa pprovduti fl-Artikolu 6(2), 8(1) u 
11(1) f'almenu 75 % tal-Istati Membri, it-
tariffi massimi bl-ingrossa għas-servizz 
roaming konċernat ma jibqax japplika. Il-
Kummissjoni għandha tivverifika 
regolarment, abbażi tad-dejta tas-suq 
miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx, u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-
dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi bl-
ingrossa ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.

Or. en

Emenda 308
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk wara t-30 ta' Ġunju 2018, it-
tariffa medja bl-ingrossa għal wieħed mis-
servizzi roaming (vuċi, SMS jew dejta) 
għal traffiku mhux bilanċjat bejn 
operaturi li ma jagħmlux parti mill-istess 
grupp tinżel għal 75 % jew anqas tat-
tariffi massimi bl-ingrossa pprovduti fl-
Artikolu 6(2), 8(1) u 11(1), it-tariffi 
massimi bl-ingrossa għas-servizz roaming 
konċernat ma jibqax japplika. Il-
Kummissjoni għandha tivverifika 
regolarment, abbażi tad-dejta tas-suq 
miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx, u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
d-dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi 
bl-ingrossa ma għadhomx japplikaw 
għas-servizz konċernat.

imħassar

Or. ro

Emenda 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-implimentazzjoni tal-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming imsemmija fl-
Artikolu 5 u qabel l-1 ta' Lulju 2016, jekk 
it-tariffa medja bl-imnut fil-livell tal-
Unjoni taqa' għal 75 % jew anqas tat-tariffi 
massimi pprovduti fl-Artikoli 7(2), 9(2) u 
12(2), it-tariffi massimi bl-imnut għal 
dawk is-servizzi roaming ma għandhomx 
jibqgħu japplikaw. Il-Kummissjoni 

3. Wara l-implimentazzjoni tal-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming imsemmija fl-
Artikolu 5, jekk it-tariffa medja bl-imnut 
fil-livell tal-Unjoni taqa' għal 50 % jew 
anqas tat-tariffi massimi pprovduti fl-
Artikoli 7(2), 9(2) u 12(2), it-tariffi 
massimi bl-imnut għal dawk is-servizzi 
roaming ma għandhomx jibqgħu 
japplikaw. Il-Kummissjoni għandha 
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għandha tivverifika regolarment, abbażi 
tad-dejta tas-suq miġbura mill-BEREC, 
jekk din il-kondizzjoni tintlaħaqx u jekk 
ikun il-każ għandha tippubblika minnufih 
fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea d-dejta li tagħti prova li t-tariffi 
massimi bl-imnut ma għadhomx japplikaw 
għas-servizz konċernat.

tivverifika regolarment, abbażi tad-dejta 
tas-suq miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-
dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi bl-
imnut ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.

Or. en

Emenda 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-implimentazzjoni tal-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming imsemmija fl-
Artikolu 5 u qabel l-1 ta' Lulju 2016, jekk 
it-tariffa medja bl-imnut fil-livell tal-
Unjoni taqa' għal 75 % jew anqas tat-
tariffi massimi pprovduti fl-Artikoli 7(2), 
9(2) u 12(2), it-tariffi massimi bl-imnut 
għal dawk is-servizzi roaming ma 
għandhomx jibqgħu japplikaw. Il-
Kummissjoni għandha tivverifika 
regolarment, abbażi tad-dejta tas-suq 
miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx, u jekk ikun il-każ
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-
dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi bl-
ingrossa ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.

3. It-tariffi massimi pprovduti fl-
Artikoli 7(2), 9(2) u 12(2) ma għandhomx 
jibqgħu japplikaw ladarba jiġi stabbilit suq 
tassew uniku fil-qasam tal-
komunikazzjonijiet mobbli b'tariffa unika, 
bil-projbizzjoni ta' ffissar ta' prezzijiet 
diskriminatorju bejn komunikazzjonijiet 
domestiċi u tal-UE. Ladarba din il-
kondizzjoni tiġi sodisfatta l-Kummissjoni
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li 
t-tariffi massimi bl-ingrossa ma għadhomx 
japplikaw għas-servizz konċernat.

Or. en

Emenda 311
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-implimentazzjoni tal-bejgħ 
separat tas-servizzi roaming imsemmija fl-
Artikolu 5 u qabel l-1 ta' Lulju 2016, jekk
it-tariffa medja bl-imnut fil-livell tal-
Unjoni taqa' għal 75 % jew anqas tat-
tariffi massimi pprovduti fl-Artikoli 7(2), 
9(2) u 12(2), it-tariffi massimi bl-imnut 
għal dawk is-servizzi roaming ma 
għandhomx jibqgħu japplikaw. Il-
Kummissjoni għandha tivverifika 
regolarment, abbażi tad-dejta tas-suq 
miġbura mill-BEREC, jekk din il-
kondizzjoni tintlaħaqx u jekk ikun il-każ 
għandha tippubblika minnufih fis-serje C 
tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
d-dejta li tagħti prova li t-tariffi massimi 
bl-imnut ma għadhomx japplikaw għas-
servizz konċernat.

imħassar

Or. ro

Emenda 312
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-tariffi massimi rilevanti ma jibqgħux 
japplikaw mill-ewwel ġurnata tax-xahar 
wara l-pubblikazzjoni tad-dejta li tagħti 
prova li l-kondizzjonijiet tal-paragrafi 2 
jew 3 rispettivament ġew issodisfati.

4. It-tariffi massimi rilevanti għandhom 
jitneħħew meta - u biss meta - ikun żgurat 
li l-forzi tas-suq huma biżżejjed biex 
jillimitaw il-prezzijiet sal-punt meqjus 
adegwat mil-leġiżlaturi, fl-UE kollha u 
għall-vjaġġaturi tas-suq tal-massa kif 
ukoll għall-persuni spiss fuq roaming.

Or. en
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Emenda 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasparenza ta’ tariffi bl-imnut ta’ 
telefonati u messaġġi SMS roaming 
regolati

Trasparenza ta’ tariffi bl-imnut ta’ 
telefonati u messaġġi SMS

Or. en

Emenda 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex klijent roaming jiġi notifikat 
dwar il-fatt li jkun suġġett għal tariffi tar-
roaming meta jagħmel jew jirċievi 
telefonata jew meta jibgħat messaġġ SMS, 
kull fornitur domestiku għandu, ħlief meta 
l-klijent ikun innotifika lill-fornitur 
domestiku tiegħu li ma jeħtieġx dan is-
servizz, jipprovdi lill-klijent, b’mod 
awtomatiku, permezz ta’ Servizz ta’ 
Messaġġi, mingħajr dewmien żejjed u 
mingħajr ħlas, meta jidħol fi Stat Membru
ieħor li mhuwiex dak tan-netwerk 
domestiku tiegħu, b’informazzjoni 
personalizzata bażika tal-prezzijiet dwar it-
tariffi roaming (inkluża l-VAT) li 
japplikaw għal dak il-klijent biex jagħmel 
u jirċievi telefonati u biex jibgħat messaġġi 
SMS fl-Istat Membru miżjur.

1. Sabiex klijent roaming jiġi notifikat 
dwar il-fatt li jkun suġġett għal tariffi tar-
roaming meta jagħmel jew jirċievi 
telefonata jew meta jibgħat messaġġ SMS, 
kull fornitur domestiku għandu, ħlief meta 
l-klijent ikun innotifika lill-fornitur 
domestiku tiegħu li ma jeħtieġx dan is-
servizz, jipprovdi lill-klijent, b’mod 
awtomatiku, permezz ta’ Servizz ta’ 
Messaġġi, mingħajr dewmien żejjed u 
mingħajr ħlas, meta jidħol f'pajjiż ieħor li 
mhuwiex dak tan-netwerk domestiku 
tiegħu, b’informazzjoni personalizzata 
bażika tal-prezzijiet dwar it-tariffi roaming 
(inkluża l-VAT) li japplikaw għal dak il-
klijent biex jagħmel u jirċievi telefonati u 
biex jibgħat messaġġi SMS fil-pajjiż 
miżjur.

Or. en
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Emenda 315
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex klijent roaming jiġi notifikat 
dwar il-fatt li jkun suġġett għal tariffi tar-
roaming meta jagħmel jew jirċievi 
telefonata jew meta jibgħat messaġġ SMS, 
kull fornitur domestiku għandu, ħlief meta 
l-klijent ikun innotifika lill-fornitur 
domestiku tiegħu li ma jeħtieġx dan is-
servizz, jipprovdi lill-klijent, b’mod 
awtomatiku, permezz ta’ Servizz ta’ 
Messaġġi, mingħajr dewmien żejjed u 
mingħajr ħlas, meta jidħol fi Stat Membru 
ieħor li mhuwiex dak tan-netwerk 
domestiku tiegħu, b’informazzjoni 
personalizzata bażika tal-prezzijiet dwar it-
tariffi roaming (inkluża l-VAT) li 
japplikaw għal dak il-klijent biex jagħmel 
u jirċievi telefonati u biex jibgħat messaġġi 
SMS fl-Istat Membru miżjur.

1. Sabiex klijent roaming jiġi notifikat 
dwar il-fatt li jkun suġġett għal tariffi tar-
roaming meta jagħmel jew jirċievi 
telefonata jew meta jibgħat messaġġ SMS, 
kull fornitur domestiku għandu, ħlief meta 
l-klijent ikun innotifika lill-fornitur 
domestiku tiegħu li ma jeħtieġx dan is-
servizz, jipprovdi lill-klijent, b’mod 
awtomatiku, permezz ta’ Servizz ta’ 
Messaġġi, mingħajr dewmien żejjed u 
mingħajr ħlas, meta jidħol fi Stat Membru 
jew f'pajjiż terz ieħor li mhuwiex dak tan-
netwerk domestiku tiegħu, b’informazzjoni 
personalizzata bażika tal-prezzijiet dwar it-
tariffi roaming (inkluża l-VAT) li 
japplikaw għal dak il-klijent biex jagħmel 
u jirċievi telefonati u biex jibgħat messaġġi 
SMS fl-Istat Membru jew fil-pajjiż terz
miżjur.

Or. en

Emenda 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex klijent roaming jiġi notifikat 
dwar il-fatt li jkun suġġett għal tariffi tar-
roaming meta jagħmel jew jirċievi 
telefonata jew meta jibgħat messaġġ SMS, 
kull fornitur domestiku għandu, ħlief meta 
l-klijent ikun innotifika lill-fornitur 
domestiku tiegħu li ma jeħtieġx dan is-
servizz, jipprovdi lill-klijent, b’mod 

1. Sabiex klijent roaming jiġi notifikat 
dwar il-fatt li jkun suġġett għal tariffi tar-
roaming meta jagħmel jew jirċievi 
telefonata jew meta jibgħat messaġġ SMS, 
kull fornitur domestiku għandu, ħlief meta 
l-klijent jkollu tal-anqas 18-il sena u jkun
innotifika lill-fornitur domestiku tiegħu li 
ma jeħtieġx dan is-servizz, jipprovdi lill-
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awtomatiku, permezz ta’ Servizz ta’ 
Messaġġi, mingħajr dewmien żejjed u 
mingħajr ħlas, meta jidħol fi Stat Membru
ieħor li mhuwiex dak tan-netwerk 
domestiku tiegħu, b’informazzjoni 
personalizzata bażika tal-prezzijiet dwar it-
tariffi roaming (inkluża l-VAT) li 
japplikaw għal dak il-klijent biex jagħmel 
u jirċievi telefonati u biex jibgħat messaġġi 
SMS fl-Istat Membru miżjur.

klijent, b’mod awtomatiku, permezz ta’ 
Servizz ta’ Messaġġi, mingħajr dewmien 
żejjed u mingħajr ħlas, meta jidħol f'pajjiż
ieħor li mhuwiex dak tan-netwerk 
domestiku tiegħu, b’informazzjoni 
personalizzata bażika tal-prezzijiet dwar it-
tariffi roaming (inkluża l-VAT) li 
japplikaw għal dak il-klijent biex jagħmel 
u jirċievi telefonati u biex jibgħat messaġġi 
SMS fil-pajjiż miżjur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-minorenni speċjalment għandhom jitħarsu mill-kontijiet li jaħsdu.

Emenda 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) messaġġi SMS roaming regolati li 
jibgħat waqt li jkun fl-Istat Membru
miżjur.

(b) messaġġi SMS roaming regolati li 
jibgħat waqt li jkun fil-pajjiż miżjur.

Or. en

Emenda 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) messaġġi SMS roaming regolati li 
jibgħat waqt li jkun fl-Istat Membru
miżjur.

(b) messaġġi SMS roaming li jibgħat waqt 
li jkun fil-pajjiż miżjur.
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Or. en

Emenda 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull messaġġ, klijent għandu jkollu l-
opportunità li javża lill-fornitur domestiku, 
mingħajr ħlas u b'mod faċli, li ma jeħtieġx 
is-Servizz ta' Messaġġ awtomatiku.  Klijent 
li jkun avża li huwa ma għandux bżonn is-
Servizz ta' Messaġġ awtomatiku għandu 
jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin u mingħajr 
ħlas li jitlob lill-fornitur domestiku sabiex 
jerġa' jipprovdi s-servizz.

Għal kull messaġġ, klijent li jkollu tal-
anqas 18-il sena għandu jkollu l-
opportunità li javża lill-fornitur domestiku, 
mingħajr ħlas u b'mod faċli, li ma jeħtieġx 
is-Servizz ta' Messaġġ awtomatiku.  Klijent 
li jkun avża li huwa ma għandux bżonn is-
Servizz ta' Messaġġ awtomatiku għandu 
jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin u mingħajr 
ħlas li jitlob lill-fornitur domestiku sabiex 
jerġa' jipprovdi s-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-minorenni speċjalment għandhom jitħarsu mill-kontijiet li jaħsdu.

Emenda 320
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minbarra l-paragrafu 1, il-klijenti 
għandu jkollhom id-dritt li jitolbu u 
jirċievu, mingħajr ħlas, u irrispettivament 
minn fejn ikunu fl-Unjoni , aktar 
informazzjoni personalizzata dettaljata 
dwar it-tariffi tar-roaming applikabbli fin-
netwerk miżjur għal telefonati bil-vuċi, 
SMS, MMS u servizzi oħrajn ta’ 
komunikazzjoni ta’ dejta, kif ukoll 
informazzjoni dwar il-miżuri ta' 

2. Minbarra l-paragrafu 1, il-klijenti 
għandu jkollhom id-dritt li jitolbu u 
jirċievu, mingħajr ħlas, u irrispettivament 
minn fejn ikunu, aktar informazzjoni 
personalizzata dettaljata dwar it-tariffi tar-
roaming applikabbli fin-netwerk miżjur 
għal telefonati bil-vuċi, SMS, MMS u 
servizzi oħrajn ta’ komunikazzjoni ta’ 
dejta, kif ukoll informazzjoni dwar il-
miżuri ta' trasparenza applikabbli permezz 
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trasparenza applikabbli permezz ta' dan ir-
Regolament, permezz ta’ telefonata bil-
vuċi mobbli jew SMS. Talba bħal din 
għandha ssir mingħajr ħlas fuq numru 
assenjat għal dan il-għan mill-fornitur 
domestiku. L-obbligi li hemm 
provvediment għalihom fil-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal apparati tat-tip 
minn tagħmir għal tagħmir ieħor (machine 
to machine, M2M) li jużaw 
komunikazzjoni mobbli.

ta' dan ir-Regolament, permezz ta’ 
telefonata bil-vuċi mobbli jew SMS. Talba 
bħal din għandha ssir mingħajr ħlas fuq 
numru assenjat għal dan il-għan mill-
fornitur domestiku. L-obbligi li hemm 
provvediment għalihom fil-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal apparati tat-tip 
minn tagħmir għal tagħmir ieħor (machine 
to machine, M2M) li jużaw 
komunikazzjoni mobbli.

Or. en

Emenda 321
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minbarra l-paragrafu 1, il-klijenti 
għandu jkollhom id-dritt li jitolbu u
jirċievu, mingħajr ħlas, u irrispettivament 
minn fejn ikunu fl-Unjoni , aktar 
informazzjoni personalizzata dettaljata 
dwar it-tariffi tar-roaming applikabbli fin-
netwerk miżjur għal telefonati bil-vuċi, 
SMS, MMS u servizzi oħrajn ta’ 
komunikazzjoni ta’ dejta, kif ukoll 
informazzjoni dwar il-miżuri ta' 
trasparenza applikabbli permezz ta' dan ir-
Regolament, permezz ta’ telefonata bil-
vuċi mobbli jew SMS. Talba bħal din 
għandha ssir mingħajr ħlas fuq numru 
assenjat għal dan il-għan mill-fornitur 
domestiku. L-obbligi li hemm 
provvediment għalihom fil-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal apparati tat-tip 
minn tagħmir għal tagħmir ieħor (machine 
to machine, M2M) li jużaw 
komunikazzjoni mobbli.

2. Minbarra l-paragrafu 1, il-klijenti 
għandhom jirċievu, mingħajr ħlas, u 
irrispettivament minn fejn ikunu fl-Unjoni , 
aktar informazzjoni personalizzata 
dettaljata dwar it-tariffi tar-roaming 
applikabbli fin-netwerk miżjur għal 
telefonati bil-vuċi, SMS, MMS u servizzi 
oħrajn ta’ komunikazzjoni ta’ dejta, kif 
ukoll informazzjoni dwar il-miżuri ta' 
trasparenza applikabbli permezz ta' dan ir-
Regolament, permezz ta’ telefonata bil-
vuċi mobbli jew SMS. Talba bħal din 
għandha ssir mingħajr ħlas fuq numru 
assenjat għal dan il-għan mill-fornitur 
domestiku. L-obbligi li hemm 
provvediment għalihom fil-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal apparati tat-tip 
minn tagħmir għal tagħmir ieħor (machine 
to machine, M2M) li jużaw 
komunikazzjoni mobbli.

Or. en
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Emenda 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fornituri domestiċi għandhom 
jipprovdu lill-utenti kollha l-informazzjoni 
sħiħa dwar il-mod kif jevitaw tariffi tar-
roaming involontarji.

Or. en

Emenda 323
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fornituri domestiċi għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa sabiex jiżguraw li l-klijenti
roaming kollha tagħhom isiru jafu dwar 
id-disponibbiltà tal-Ewrotariffa, it-tariffa 
Ewro-SMS u t-tariffa Ewro-dejta  . 
Għandhom jikkomunikaw, b’mod 
partikolari, lill-klijenti roaming kollha il-
kondizzjonijiet relatati mal-Ewrotariffa, il-
kondizzjonijiet relatati mat-tariffa Ewro-
SMS, u sat-30 ta' Ġunju 2012 il-
kondizzjonijiet relatati mat-tariffa Ewro-
dejta kif iddefinit fl-Artikolu 12  , f’kull 
każ b’mod ċar u oġġettiv. Huma għandhom 
wara dan ifakkru, f’intervalli raġonevoli, 
permezz ta’ messaġġ lill-klijenti kollha li 
jkunu għażlu tariffa oħra.

Il-fornituri domestiċi għandhom jinformaw 
attivament lill-klijenti roaming kollha 
tagħhom dwar id-disponibbiltà tal-
Ewrotariffa, it-tariffa Ewro-SMS u t-tariffa 
Ewro-dejta. Għandhom jikkomunikaw, 
b’mod partikolari, lill-klijenti roaming 
kollha il-kondizzjonijiet relatati mal-
Ewrotariffa, il-kondizzjonijiet relatati mat-
tariffa Ewro-SMS, u sat-30 ta' Ġunju 2012 
il-kondizzjonijiet relatati mat-tariffa Ewro-
dejta kif iddefinit fl-Artikolu 12, f’kull każ 
b’mod ċar u oġġettiv. Huma għandhom 
wara dan ifakkru, f’intervalli raġonevoli, 
permezz ta’ messaġġ lill-klijenti kollha li 
jkunu għażlu tariffa oħra.

Or. en
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Emenda 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Kull fornitur domestiku għandu 
jagħti l-opportunità lill-klijenti roaming 
kollha tiegħu biex, deliberatament u 
mingħajr ħlas, jagħżlu faċilità li tipprovdi 
informazzjoni dwar il-konsum akkumulat 
fil-valuta li biha l-klijent iħallas is-servizzi 
regolati ta' roaming tat-telefonati bil-vuċi 
u ta' messaġġi SMS f'pajjiżi mhux tal-UE 
u li tiggarantixxi li, mingħajr il-kunsens 
espliċitu tal-klijent, in-nefqa akkumulata 
għal servizzi ta' roaming fuq perjodu 
speċifikat ta' użu ma taqbiżx limitu 
finanzjarju speċifikat.
Għal dan il-għan il-fornitur domestiku 
għandu jagħmel disponibbli limitu 
finanzjarju massimu wieħed jew aktar 
għal perjodi ta' użu speċifikati, sakemm 
il-klijent ikun informat minn qabel dwar 
il-limiti korrispondenti. Wieħed minn 
dawn il-limiti (il-limitu finanzjarju 
awtomatiku (default)) għandu jkun viċin 
iżda ma għandux jaqbeż EUR 50 ta' tariffi 
pendenti għal kull perjodu ta' 
fatturazzjoni ta' kull xahar (eskluża l-
VAT). Barra minn hekk, il-fornitur 
domestiku jista' joffri lill-klijenti tiegħu 
limiti oħra b'limiti massimi finanzjarji 
differenti fix-xahar, jiġifieri, ogħla jew 
iktar baxxi.
Il-limitu awtomatiku (default) fit-tieni u t-
tielet subparagrafi għandu jkun 
applikabbli għall-klijenti kollha li ma
għażlux limitu ieħor. Fil-każ ta' klijenti 
f'età inqas minn 18-il sena l-limitu 
għandu jkun viċin iżda ma għandux 
jaqbeż EUR 20 ta' tariffi pendenti għal 
kull perjodu ta' fatturazzjoni ta' kull 
xahar (eskluża l-VAT).
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Kull fornitur domestiku għandu wkoll
jiżgura li tintbagħat notifika adegwata lit-
telefon mobbli jew apparat ieħor tal-
klijent roaming, pereżempju permezz ta' 
messaġġ SMS, meta s-servizzi ta' roaming 
vokali u ta' SMS ikunu laħqu 50 % u 
80 % tal-limitu finanzjarju miftiehem. Il-
klijenti li għandhom tal-anqas 18-il sena 
għandu jkollhom id-dritt jitolbu lill-
operaturi tagħhom li ma jibqgħux 
jibagħtu notifiki ta' dan it-tip u għandu 
jkollhom id-dritt fi kwalunkwe ħin u 
mingħajr ħlas jitolbu lill-fornitur 
domestiku biex jerġa' jforni s-servizz.
Meta dan il-limitu finanzjarju jkun 
altrimenti nqabeż, għandha tintbagħat 
notifika lit-telefon mobbli jew apparat 
ieħor tal-klijent roaming. Din in-notifika 
għandha tindika l-proċedura li għandha 
tkun segwita jekk il-klijent jixtieq ikompli 
l-forniment ta' dawn is-servizzi u l-ispiża 
assoċjata ma' kull unità addizzjonali li 
tkun se tiġi kkunsmata. Jekk il-klijent ma 
jirrispondix kif mitlub min-notifika li 
rċieva, il-fornitur domestiku għandu 
jwaqqaf immedjatament is-servizzi ta' 
roaming ta' telefonati bil-vuċi u ta' SMS 
lill-klijent roaming u ma jiċċarġjax aktar 
tagħhom, sakemm u sa meta l-klijent 
roaming ma jitlobx li l-forniment ta' dawn 
is-servizzi jitkompla jew jiġġedded.
Kull meta klijent jitlob li jagħżel jew 
ineħħi faċilità ta’ “limitu finanzjarju”, il-
bidla trid issir fi żmien ġurnata ta’ xogħol 
waħda minn meta tasal it-talba, mingħajr 
ħlas, u ma għandhiex tinvolvi 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu ma' elementi oħra 
tal-abbonament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt ir-roaming barra mill-UE, għandha tapplika wkoll dispożizzjoni "kontijiet li jaħsdu" 
għar-roaming vokali u ta' SMS.
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Emenda 325
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-fornituri domestiċi għandhom 
jagħtu lill-klijenti tagħhom, bla ħlas, l-
għażla li jikkonsultaw il-qagħda tat-
traffiku tagħhom tat-telefonati roaming u 
tal-messaġġi SMS roaming, kemm 
f'termini ta' numru kif ukoll ta' tariffi 
mġarrba. Din l-informazzjoni għandha 
tiġi aġġornata tal-anqas kuljum.   

Or. de

Emenda 326
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Wara li jkun inbagħat messaġġ SMS fiż-
żona ta' Stat Membru ieħor, f'każ ta' 
trażmissjoni difettuża, il-fornitur għandu 
jinnotifika immedjatament lill-klijent 
permezz ta' SMS.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi żgurata komunikazzjoni transkonfinali totali, it-trażmissjoni ta' messaġġi SMS 
trid tkun garantita.  
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Emenda 327
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri domestiċi għandhom jiżguraw 
li l-klijenti roaming tagħhom, kemm qabel 
u kemm wara l-konklużjoni ta’ kuntratt, 
ikunu infurmati adegwatament bit-tariffi li 
japplikaw għall-użu tagħhom ta’ servizzi 
ta' roaming ta' dejta regolati, b’mod li 
jiffaċilitaw lill-klijenti biex jifhmu l-
konsegwenzi finanzjarji ta’ dan l-użu u 
jippermettihom jimmonitorjaw u 
jikkontrollaw in-nefqa tagħhom fuq 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati skont 
il-paragrafi 2 u 3. Il-mekkaniżmi ta' 
salvagwardja msemmija fil-paragrafu 3 ma 
għandhomx japplikaw għall-klijenti li 
jħallsu minn qabel.

1. Fornituri domestiċi għandhom jiżguraw 
li l-klijenti roaming tagħhom, kemm qabel 
u kemm wara l-konklużjoni ta’ kuntratt, 
ikunu infurmati adegwatament bit-tariffi li 
japplikaw għall-użu tagħhom ta’ servizzi 
ta' roaming ta' dejta regolati, b’mod li 
jiffaċilitaw lill-klijenti biex jifhmu l-
konsegwenzi finanzjarji ta’ dan l-użu u 
jippermettihom jimmonitorjaw u 
jikkontrollaw in-nefqa tagħhom fuq 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati skont 
il-paragrafi 2 u 3. Il-mekkaniżmi ta' 
salvagwardja msemmija fil-paragrafu 3 ma 
għandhomx japplikaw għall-klijenti li 
jħallsu minn qabel, għajr meta jkunu 
kkonkludu ftehim bi ħlas minn qabel 
b'żieda awtomatika tal-kreditu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti li jħallsu minn qabel b'żieda awtomatika tal-kreditu għandhom jibqgħu protetti mill-
kontijiet li jaħsdu u nirrikonoxxu li t-test oriġinali propost seta' neħħa involontarjament tali 
konsumaturi mill-kamp ta' applikazzjoni.  Konxji wkoll mill-fatt li xi wħud mill-klijenti li 
jħallsu minn qabel jiġu ostakolati milli jużaw dejta f'roaming fid-dawl tal-obbligi attwali.

Emenda 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri domestiċi għandhom jiżguraw 
li l-klijenti roaming tagħhom, kemm qabel 
u kemm wara l-konklużjoni ta’ kuntratt, 

1. Fornituri domestiċi għandhom jiżguraw 
li l-klijenti roaming tagħhom, kemm qabel 
u kemm wara l-konklużjoni ta’ kuntratt, 
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ikunu infurmati adegwatament bit-tariffi li 
japplikaw għall-użu tagħhom ta’ servizzi 
ta' roaming ta' dejta regolati, b’mod li 
jiffaċilitaw lill-klijenti biex jifhmu l-
konsegwenzi finanzjarji ta’ dan l-użu u 
jippermettihom jimmonitorjaw u 
jikkontrollaw in-nefqa tagħhom fuq 
servizzi ta' roaming ta' dejta regolati skont 
il-paragrafi 2 u 3. Il-mekkaniżmi ta' 
salvagwardja msemmija fil-paragrafu 3 ma 
għandhomx japplikaw għall-klijenti li 
jħallsu minn qabel.

ikunu infurmati adegwatament bit-tariffi li 
japplikaw għall-użu tagħhom ta’ servizzi 
ta' roaming ta' dejta, kemm ġewwa l-
Unjoni kif ukoll barra, b’mod li 
jiffaċilitaw lill-klijenti biex jifhmu l-
konsegwenzi finanzjarji ta’ dan l-użu u 
jippermettihom jimmonitorjaw u 
jikkontrollaw in-nefqa tagħhom fuq 
servizzi ta' roaming ta' dejta skont il-
paragrafi 2 u 3. Il-mekkaniżmi ta' 
salvagwardja msemmija fil-paragrafu 3 ma 
għandhomx japplikaw għall-klijenti li 
jħallsu minn qabel li jużaw servizzi 
mħallsa minn qabel mingħajr top-ups 
awtomatiċi.

Or. en

Emenda 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkun xieraq, il-fornituri domestiċi 
għandhom jinfurmaw lill-klijenti tagħhom, 
qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt u fuq bażi 
regolari wara, dwar ir-riskju ta’ 
konnessjoni u tniżżil b’dejta roaming 
awtomatiku u bla kontroll. Barra minn 
hekk, il-fornituri domestiċi għandhom 
jispjegaw lill-klijenti tagħhom, b’mod ċar u 
li jinftiehem faċilment, kif dawn il-
konnessjonijiet ta’ dejta roaming 
awtomatiċi jintfew sabiex jiġi evitat il-
konsum bla kontroll ta’ servizzi ta’ 
roaming ta' dejta.

Meta jkun xieraq, il-fornituri domestiċi 
għandhom jinfurmaw lill-klijenti tagħhom, 
qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt u fuq bażi 
regolari wara, dwar ir-riskju ta’ 
konnessjoni u tniżżil b’dejta roaming 
awtomatiku u bla kontroll. Barra minn 
hekk, il-fornituri domestiċi għandhom 
jispjegaw lill-klijenti tagħhom, b’mod ċar u 
li jinftiehem faċilment, kif dawn il-
konnessjonijiet ta’ dejta roaming 
awtomatiċi jintfew sabiex jiġi evitat il-
konsum bla kontroll ta’ servizzi ta’ 
roaming ta' dejta u roaming involontarju 
f'reġjuni mal-fruntiera.

Or. en
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Emenda 330
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkun xieraq, il-fornituri domestiċi 
għandhom jinfurmaw lill-klijenti tagħhom, 
qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt u fuq bażi 
regolari wara, dwar ir-riskju ta’ 
konnessjoni u tniżżil b’dejta roaming 
awtomatiku u bla kontroll. Barra minn 
hekk, il-fornituri domestiċi għandhom 
jispjegaw lill-klijenti tagħhom, b’mod ċar u 
li jinftiehem faċilment, kif dawn il-
konnessjonijiet ta’ dejta roaming 
awtomatiċi jintfew sabiex jiġi evitat il-
konsum bla kontroll ta’ servizzi ta’ 
roaming ta' dejta.

Il-fornituri domestiċi għandhom jinfurmaw 
lill-klijenti tagħhom, qabel il-konklużjoni 
ta’ kuntratt u fuq bażi regolari wara, dwar 
ir-riskju ta’ konnessjoni u tniżżil b’dejta 
roaming awtomatiku u bla kontroll. Barra 
minn hekk, il-fornituri domestiċi 
għandhom jispjegaw lill-klijenti tagħhom, 
b’mod ċar u li jinftiehem faċilment, kif 
dawn il-konnessjonijiet ta’ dejta roaming 
awtomatiċi jintfew sabiex jiġi evitat il-
konsum bla kontroll ta’ servizzi ta’ 
roaming ta' dejta.

Or. en

Emenda 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkun xieraq, il-fornituri domestiċi 
għandhom jinfurmaw lill-klijenti tagħhom, 
qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt u fuq bażi 
regolari wara, dwar ir-riskju ta’ 
konnessjoni u tniżżil b’dejta roaming 
awtomatiku u bla kontroll. Barra minn 
hekk, il-fornituri domestiċi għandhom 
jispjegaw lill-klijenti tagħhom, b’mod ċar u 
li jinftiehem faċilment, kif dawn il-
konnessjonijiet ta’ dejta roaming 
awtomatiċi jintfew sabiex jiġi evitat il-
konsum bla kontroll ta’ servizzi ta’ 
roaming ta' dejta.

Il-fornituri domestiċi għandhom jinfurmaw 
lill-klijenti tagħhom, qabel il-konklużjoni 
ta’ kuntratt u fuq bażi regolari wara, dwar 
ir-riskju ta’ konnessjoni u tniżżil b’dejta 
roaming awtomatiku u bla kontroll. Barra 
minn hekk, il-fornituri domestiċi 
għandhom jispjegaw lill-klijenti tagħhom, 
b’mod ċar u li jinftiehem faċilment, kif 
dawn il-konnessjonijiet ta’ dejta roaming 
awtomatiċi jintfew sabiex jiġi evitat il-
konsum bla kontroll ta’ servizzi ta’ 
roaming ta' dejta.
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Emenda 332
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Messaġġ awtomatiku mill-fornitur 
domestiku li jinforma lil klijent roaming li 
huwa qiegħed roaming u li jipprovdi 
informazzjoni tariffarja bażika 
personalizzata dwar it-tariffi applikabbli 
għall-forniment ta' servizzi ta' roaming ta' 
dejta regolati lil dak il-klijent roaming fl-
Istat Membru kkonċernat, ħlief fejn il-
klijent ikun avża lill-fornitur domestiku 
tiegħu li ma għandux bżonn din l-
informazzjoni.

2. Messaġġ awtomatiku mill-fornitur 
domestiku li jinforma lil klijent roaming li 
huwa qiegħed roaming u li jipprovdi 
informazzjoni tariffarja bażika 
personalizzata dwar it-tariffi applikabbli 
għall-forniment ta' servizzi ta' roaming ta' 
dejta regolati lil dak il-klijent roaming fl-
Istat Membru jew fil-pajjiż terz
ikkonċernat, ħlief fejn il-klijent ikun avża 
lill-fornitur domestiku tiegħu li ma 
għandux bżonn din l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Messaġġ awtomatiku mill-fornitur 
domestiku li jinforma lil klijent roaming li 
huwa qiegħed roaming u li jipprovdi 
informazzjoni tariffarja bażika 
personalizzata dwar it-tariffi applikabbli 
għall-forniment ta' servizzi ta' roaming ta' 
dejta regolati lil dak il-klijent roaming fl-
Istat Membru kkonċernat, ħlief fejn il-
klijent ikun avża lill-fornitur domestiku 
tiegħu li ma għandux bżonn din l-
informazzjoni.

2. Messaġġ awtomatiku mill-fornitur 
domestiku li jinforma lil klijent roaming li 
huwa qiegħed roaming u li jipprovdi 
informazzjoni tariffarja bażika 
personalizzata dwar it-tariffi applikabbli 
għall-forniment ta' servizzi ta' roaming ta' 
dejta regolati lil dak il-klijent roaming fil-
pajjiż ikkonċernat, ħlief fejn il-klijent ikun 
avża lill-fornitur domestiku tiegħu li ma 
għandux bżonn din l-informazzjoni.
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Or. en

Emenda 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Messaġġ awtomatiku mill-fornitur 
domestiku li jinforma lil klijent roaming li 
huwa qiegħed roaming u li jipprovdi 
informazzjoni tariffarja bażika 
personalizzata dwar it-tariffi applikabbli 
għall-forniment ta' servizzi ta' roaming ta' 
dejta regolati lil dak il-klijent roaming fl-
Istat Membru kkonċernat, ħlief fejn il-
klijent ikun avża lill-fornitur domestiku 
tiegħu li ma għandux bżonn din l-
informazzjoni.

2. Messaġġ awtomatiku mill-fornitur 
domestiku li jinforma lil klijent roaming li 
huwa qiegħed roaming u li jipprovdi 
informazzjoni tariffarja bażika 
personalizzata dwar it-tariffi applikabbli 
għall-forniment ta' servizzi ta' roaming ta' 
dejta lil dak il-klijent roaming fl-Istat 
Membru kkonċernat, ħlief fejn il-klijent li 
jkollu tal-anqas 18-il sena jkun avża lill-
fornitur domestiku tiegħu li ma għandux 
bżonn din l-informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-minorenni speċjalment għandhom jitħarsu mill-kontijiet li jaħsdu.

Emenda 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni tariffarja personalizzata bħal 
din għandha tintbagħat lit-telefown mobbli 
tal-klijent roaming jew apparat ieħor, 
pereżempju permezz ta’ SMS, e-mail, jew 
pop-up fuq il-kompjuter, kull darba li l-
klijent roaming jidħol fi Stat Membru
apparti dak tan-netwerk domestiku tiegħu u 
jibda għall-ewwel darba servizz ta' roaming 

Informazzjoni tariffarja personalizzata bħal 
din għandha tintbagħat lit-telefown mobbli 
tal-klijent roaming jew apparat ieħor, 
pereżempju permezz ta’ SMS, e-mail, jew 
pop-up fuq il-kompjuter, kull darba li l-
klijent roaming jidħol f'pajjiż apparti dak 
tan-netwerk domestiku tiegħu u jibda 
għall-ewwel darba servizz ta' roaming ta' 
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ta' dejta regolat fi Stat Membru partikolari. 
Din għandha tintbagħat mingħajr ħlas fil-
mument li l-klijent roaming jibda servizz 
regolat ta’ roaming ta’ dejta, b’mod adattat 
u adegwat biex jiffaċilita li jiġi riċevut u 
jinftiehem malajr.

dejta regolat f'pajjiż partikolari. Din 
għandha tintbagħat mingħajr ħlas fil-
mument li l-klijent roaming jibda servizz 
regolat ta’ roaming ta’ dejta, b’mod adattat 
u adegwat biex jiffaċilita li jiġi riċevut u 
jinftiehem malajr.

Or. en

Emenda 336
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni tariffarja personalizzata bħal 
din għandha tintbagħat lit-telefown mobbli 
tal-klijent roaming jew apparat ieħor, 
pereżempju permezz ta’ SMS, e-mail, jew 
pop-up fuq il-kompjuter, kull darba li l-
klijent roaming jidħol fi Stat Membru 
apparti dak tan-netwerk domestiku tiegħu u 
jibda għall-ewwel darba servizz ta' roaming 
ta' dejta regolat fi Stat Membru partikolari. 
Din għandha tintbagħat mingħajr ħlas fil-
mument li l-klijent roaming jibda servizz 
regolat ta’ roaming ta’ dejta, b’mod adattat 
u adegwat biex jiffaċilita li jiġi riċevut u 
jinftiehem malajr.

Informazzjoni tariffarja personalizzata bħal 
din għandha tintbagħat lit-telefown mobbli 
tal-klijent roaming jew apparat ieħor, 
pereżempju permezz ta’ SMS, e-mail, jew 
pop-up fuq il-kompjuter, kull darba li l-
klijent roaming jidħol fi Stat Membru jew 
f'pajjiż terz apparti dak tan-netwerk 
domestiku tiegħu u jibda għall-ewwel 
darba servizz ta' roaming ta' dejta regolat fi 
Stat Membru jew f'pajjiż terz partikolari. 
Din għandha tintbagħat mingħajr ħlas fil-
mument li l-klijent roaming jibda servizz 
regolat ta’ roaming ta’ dejta, b’mod adattat 
u adegwat biex jiffaċilita li jiġi riċevut u 
jinftiehem malajr.

Or. en

Emenda 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni tariffarja personalizzata bħal Informazzjoni tariffarja personalizzata bħal 
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din għandha tintbagħat lit-telefown mobbli 
tal-klijent roaming jew apparat ieħor, 
pereżempju permezz ta’ SMS, e-mail, jew 
pop-up fuq il-kompjuter, kull darba li l-
klijent roaming jidħol fi Stat Membru
apparti dak tan-netwerk domestiku tiegħu u 
jibda għall-ewwel darba servizz ta' roaming 
ta' dejta regolat fi Stat Membru partikolari. 
Din għandha tintbagħat mingħajr ħlas fil-
mument li l-klijent roaming jibda servizz 
regolat ta’ roaming ta’ dejta, b’mod adattat 
u adegwat biex jiffaċilita li jiġi riċevut u 
jinftiehem malajr.

din għandha tintbagħat lit-telefown mobbli 
tal-klijent roaming jew apparat ieħor, 
pereżempju permezz ta’ SMS, e-mail, jew 
pop-up fuq il-kompjuter, kull darba li l-
klijent roaming jidħol f'pajjiż apparti dak 
tan-netwerk domestiku tiegħu u jibda 
għall-ewwel darba servizz ta' roaming ta' 
dejta f'pajjiż partikolari. Din għandha 
tintbagħat mingħajr ħlas fil-mument li l-
klijent roaming jibda servizz ta’ roaming 
ta’ dejta, b’mod adattat u adegwat biex 
jiffaċilita li jiġi riċevut u jinftiehem malajr.

Or. en

Emenda 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull fornitur domestiku għandu 
jipprovdi l-opportunità lill-klijenti roaming 
kollha tiegħu biex, intenzjonalment u 
mingħajr ħlas, jagħżlu faċilità li tipprovdi 
informazzjoni dwar il-konsum akkumulat, 
espressa bħala volum jew fil-munita li biha 
jħallas il-klijent roaming, tas-servizzi ta' 
roaming ta' d-dejta regolati u li 
tiggarantixxi li, mingħajr il-kunsens 
espliċitu tal-klijent, in-nefqa akkumulata 
għal servizzi ta' roaming ta’ dejta regolati
fuq perjodu speċifikat ta’ użu ma taqbiżx 
limitu finanzjarju speċifikat.

3. Kull fornitur domestiku għandu 
jipprovdi l-opportunità lill-klijenti roaming 
kollha tiegħu biex, intenzjonalment u 
mingħajr ħlas, jagħżlu faċilità li tipprovdi 
informazzjoni dwar il-konsum akkumulat, 
espressa bħala volum jew fil-munita li biha 
jħallas il-klijent roaming, tas-servizzi ta' 
roaming ta' d-dejta forniti kemm ġewwa l-
Unjoni kif ukoll barra u li tiggarantixxi li, 
mingħajr il-kunsens espliċitu tal-klijent, in-
nefqa akkumulata għal servizzi ta' roaming 
ta’ dejta fuq perjodu speċifikat ta’ użu ma 
taqbiżx limitu finanzjarju speċifikat.

Or. en

Emenda 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan il-għan il-fornitur domestiku 
għandu jagħmel disponibbli limitu 
finanzjarju massimu wieħed jew aktar għal 
perjodi ta’ użu speċifikati, sakemm il-
klijent ikun informat minn qabel dwar l-
ammonti ta’ volum korrispondenti. Wieħed 
minn dawn il-limiti (il-limitu finanzjarju 
awtomatiku (default)) għandu jkun viċin 
iżda ma għandux jaqbeż EUR 50 ta’ tariffi 
pendenti għal kull perjodu ta’ fatturar ta’ 
kull xahar (eskluża l-VAT).

Għal dan il-għan il-fornitur domestiku 
għandu jagħmel disponibbli limitu 
finanzjarju massimu wieħed jew aktar għal 
perjodi ta’ użu speċifikati, sakemm il-
klijent li jkollu tal-anqas 18-il sena jkun
informat minn qabel dwar l-ammonti ta’ 
volum korrispondenti. Wieħed minn dawn 
il-limiti (il-limitu finanzjarju awtomatiku 
(default)) għandu jkun viċin iżda ma 
għandux jaqbeż EUR 50 ta’ tariffi pendenti 
għal kull perjodu ta’ fatturar ta’ kull xahar 
(eskluża l-VAT). Fil-każ ta' klijenti f'età 
inqas minn 18-il sena l-limitu għandu 
jkun viċin iżda ma għandux jaqbeż 
EUR 20 ta' tariffi pendenti għal kull 
perjodu ta' fatturazzjoni ta' kull xahar 
(eskluża l-VAT).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-minorenni speċjalment għandhom jitħarsu mill-kontijiet li jaħsdu.

Emenda 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Alternattivament, il-fornitur domestiku 
jista’ jistabbilixxi limiti espressi f’volum, 
sakemm il-klijent ikun informat minn 
qabel dwar l-ammonti finanzjarji 
korrispondenti. Wieħed minn dawn il-limiti 
(il-limitu ta’ volum awtomatiku (default)) 
għandu jkollu ammont finanzjarju 
korrispondenti li ma jaqbiżx EUR 50 ta’ 
tariffi pendenti għal kull perjodu ta’ 

Alternattivament, il-fornitur domestiku 
jista’ jistabbilixxi limiti espressi f’volum, 
sakemm il-klijent li jkollu tal-anqas 18-il 
sena jkun informat minn qabel dwar l-
ammonti finanzjarji korrispondenti. 
Wieħed minn dawn il-limiti (il-limitu ta’ 
volum awtomatiku (default)) għandu jkollu 
ammont finanzjarju korrispondenti li ma 
jaqbiżx EUR 50 ta’ tariffi pendenti għal 
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fatturar ta’ kull xahar (eskluża l-VAT). kull perjodu ta’ fatturar ta’ kull xahar 
(eskluża l-VAT). Fil-każ ta' klijenti f'età 
inqas minn 18-il sena l-limitu għandu 
jkun viċin iżda ma għandux jaqbeż 
EUR 20 ta' tariffi pendenti għal kull 
perjodu ta' fatturazzjoni ta' kull xahar 
(eskluża l-VAT).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-minorenni speċjalment għandhom jitħarsu mill-kontijiet li jaħsdu.

Emenda 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull fornitur domestiku għandu wkoll 
jiżgura li tintbagħat notifika adattata lit-
telefown mobbli jew apparat ieħor tal-
klijent roaming, pereżempju permezz ta’ 
SMS, e-Mail, jew pop-up fuq il-kompjuter, 
meta s-servizzi ta' roaming ta’ dejta jkunu 
laħqu 80 % tal-limitu finanzjarju jew tal-
volum miftiehem. Il-klijenti għandu 
jkollhom id-dritt li jitolbu lill-operaturi 
tagħhom li ma jibqgħux jibagħtu avviżi ta’ 
dan it-tip u għandu jkollhom id-dritt fi 
kwalunkwe ħin u mingħajr ħlas li jitolbu 
lill-fornitur domestiku biex jerġa’ jforni s-
servizz.

Kull fornitur domestiku għandu wkoll 
jiżgura li tintbagħat notifika adattata lit-
telefown mobbli jew apparat ieħor tal-
klijent roaming, pereżempju permezz ta’ 
SMS, e-mail, jew pop-up fuq il-kompjuter, 
meta s-servizzi ta' roaming ta’ dejta jkunu 
laħqu 50 % u 80 % tal-limitu finanzjarju 
jew tal-volum miftiehem. Il-klijenti li 
għandhom tal-anqas 18-il sena għandu 
jkollhom id-dritt li jitolbu lill-operaturi 
tagħhom li ma jibqgħux jibagħtu avviżi ta’ 
dan it-tip u għandu jkollhom id-dritt fi 
kwalunkwe ħin u mingħajr ħlas li jitolbu 
lill-fornitur domestiku biex jerġa’ jforni s-
servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-minorenni speċjalment għandhom jitħarsu mill-kontijiet li jaħsdu.
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Emenda 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Tqabbil ta' prezzijiet

Kull informazzjoni relatata mal-prezzijiet 
dwar servizzi bl-imnut ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, messaġġi SMS u dejta 
għandha tinkludi l-VAT.
Il-Kummissjoni għandha wkoll teżamina 
t-trasparenza u l-kumpatibbiltà tat-tariffi 
differenti proposti mill-operaturi lill-
klijenti tagħhom, u tirrapporta lura lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar
miżuri ulterjuri meħtieġa biex jiġi garantit 
li l-konsumaturi jistgħu jqabblu faċilment 
dawn it-tariffi u b'hekk ikunilhom aktar 
faċli jieħdu deċiżjoni biex jaqilbu minn 
operatur għal ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa, mhuwiex possibbli li tqabbel faċilment it-tariffi differenti tat-telefonija mobbli li 
joffru d-diversi operaturi, minħabba l-formati u l-pakketti kkumplikati tagħhom. Il-
Kummissjoni għandha teżamina dan l-aspett. Bil-għan li l-ispejjeż ikunu jidhru, għandu jkun 
ċar li l-informazzjoni kollha relatata mal-prezzijiet li l-klijent jirċievi tkun tinkludi l-VAT.

Emenda 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
ta’ dan ir-Regolament u jieħdu l-miżuri 

L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
ta’ dan ir-Regolament u jieħdu l-miżuri 
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kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penali pprovduti 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni mhux aktar tard mit-
30 ta’ Marzu 2012  u għandhom mingħajr 
dewmien jinnotifikawha b’kull emenda 
sussegwenti li taffetwahom.

kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penali pprovduti 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. Għandhom jinkludu obbligu 
ta' kumpens għall-abbonati meta l-
fornituri jdewmu jew ixekklu l-qlib tal-
abbonat għal fornitur alternattiv tar-
roaming. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni mhux aktar tard mit-
30 ta’ Marzu 2012 u għandhom mingħajr 
dewmien jinnotifikawha b’kull emenda 
sussegwenti li taffetwahom.

Or. en

Emenda 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif 
jiffunzjona dan ir-Regolament u, wara
konsultazzjoni pubblika, għandha
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar mit-30 ta’ Ġunju 
2015  . Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b’mod partikolari jekk l-għanijiet ta’ dan 
ir-Regolament intlaħqux. Waqt li tagħmel 
dan, il-Kummissjoni għandha tirrivedi, 
inter alia:

1. Bil-għan li jsiru t-tibdiliet meħtieġa 
għal suq uniku fil-qasam tal-
komunikazzjonijiet tat-telefonija mobbli, 
kif meħtieġ mill-Artikolu 4a, il-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-
BEREC u mal-partijiet interessati 
rilevanti l-oħra, għandha tippreżenta 
proposta ġdida lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2013, li għandha wkoll 
tinkludi proposta għal aġġornament il-
limiti bl-ingrossa għall-perjodu bejn l-
1 ta' Lulju 2016 u t-30 ta' Ġunju 2020 
meta dak li jkun iqis l-iżviluppi fit-tariffi 
bl-ingrossa għall-forniment ta' servizzi ta' 
telefonati bil-vuċi, messaġġi SMS u 
komunikazzjoni tad-dejta:

Or. en
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Emenda 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif 
jiffunzjona dan ir-Regolament u, wara 
konsultazzjoni pubblika, għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar mit-30 ta’ Ġunju 
2015  . Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b’mod partikolari jekk l-għanijiet ta’ dan 
ir-Regolament intlaħqux. Waqt li tagħmel 
dan, il-Kummissjoni għandha tirrivedi, 
inter alia:

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif 
jiffunzjona dan ir-Regolament u, wara 
konsultazzjoni pubblika, għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar mit-30 ta’ Ġunju 
2016. Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b’mod partikolari jekk l-għanijiet ta’ dan 
ir-Regolament intlaħqux. Waqt li tagħmel 
dan, il-Kummissjoni għandha tirrivedi, 
inter alia:

Or. en

Emenda 346
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif 
jiffunzjona dan ir-Regolament u, wara 
konsultazzjoni pubblika, għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar mit-30 ta’ Ġunju 
2015  . Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b’mod partikolari jekk l-għanijiet ta’ dan 
ir-Regolament intlaħqux. Waqt li tagħmel 
dan, il-Kummissjoni għandha tirrivedi, 
inter alia:

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif 
jiffunzjona dan ir-Regolament u, wara 
konsultazzjoni pubblika, għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar mit-30 ta’ Ġunju 
2016. Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b’mod partikolari jekk l-għanijiet ta’ dan 
ir-Regolament intlaħqux. Waqt li tagħmel 
dan, il-Kummissjoni għandha tirrivedi, 
inter alia:

Or. en
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Emenda 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-iżviluppi fit-tariffi bl-ingrossa u bl-
imnut għall-forniment lil klijenti ta’ 
servizzi roaming ta' telefonati bil-vuċi, 
SMS u dejta, u l-iżvilupp korrispondenti 
fis-servizzi ta' komunikazzjoni mobbli fil-
livell domestiku fl-Istati Membri kemm 
għall-klijenti li jħallsu minn qabel kif ukoll 
li jħallsu wara separatament; u fil-kwalità u 
l-ħeffa ta' dawn is-servizzi;

– l-iżviluppi fit-tariffi bl-ingrossa u bl-
imnut għall-forniment lil klijenti ta’ 
servizzi roaming ta' telefonati bil-vuċi, 
SMS u dejta, meta mqabbla mat-tariffi 
għas-servizzi ta' komunikazzjoni mobbli 
fil-livell domestiku fl-Istati Membri kemm 
għall-klijenti li jħallsu minn qabel kif ukoll 
li jħallsu wara separatament; u fil-kwalità u 
l-ħeffa ta' dawn is-servizzi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aktar importanti huwa d-differenza fil-prezzijiet bejn it-tariffi nazzjonali u dawk f'roaming.

Emenda 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-iżviluppi fit-tariffi bl-ingrossa u bl-
imnut għall-forniment lil klijenti ta’ 
servizzi roaming ta' telefonati bil-vuċi, 
SMS u dejta, u l-iżvilupp korrispondenti 
fis-servizzi ta' komunikazzjoni mobbli fil-
livell domestiku fl-Istati Membri kemm 
għall-klijenti li jħallsu minn qabel kif 
ukoll li jħallsu wara separatament; u fil-
kwalità u l-ħeffa ta' dawn is-servizzi;

imħassar

Or. en
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Emenda 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– id-disponibbiltà u l-kwalità tas-servizzi, 
inklużi dawk li huma alternattiva għar-
roaming (vuċi, SMS u dejta), b’mod 
partikolari meta wieħed iqis l-iżviluppi 
teknoloġiċi;

imħassar

Or. en

Emenda 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-livell sa fejn il-konsumatur ikun 
ibbenifika permezz tat-tnaqqis ta’ vera fil-
prezz għas-servizzi roaming jew f’modi 
oħrajn mit-tnaqqis fl-ispejjeż tal-
forniment tas-servizzi roaming u l-varjetà 
ta’ tariffi u prodotti li huma disponibbli 
lill-konsumaturi b’tendenzi ta’ telefonati 
differenti;

imħassar

Or. en

Emenda 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-livell sa fejn il-konsumatur ikun – il-livell sa fejn il-konsumatur ikun 
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ibbenifika permezz tat-tnaqqis ta’ vera fil-
prezz għas-servizzi roaming jew f’modi 
oħrajn mit-tnaqqis fl-ispejjeż tal-
forniment tas-servizzi roaming u l-varjetà 
ta’ tariffi u prodotti li huma disponibbli lill-
konsumaturi b’tendenzi ta’ telefonati 
differenti;

ibbenefika mit-tnaqqis fl-ispejjeż tas-
servizzi tal-komunikazzjoni mobbli u l-
varjetà ta’ tariffi u prodotti li huma 
disponibbli lill-konsumaturi b’tendenzi ta’ 
telefonati differenti;

Or. en

Emenda 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-grad ta' kompetizzjoni kemm fis-suq 
bl-imnut u kemm f'dak bl-ingrossa, b'mod 
partikolari, is-sitwazzjoni kompetittiva ta' 
operaturi iżgħar, indipendenti jew li 
għadhom kemm bdew, inklużi l-effetti fuq 
il-kompetizzjoni ta' ftehimiet kummerċjali 
u l-grad ta' interkonnessjoni bejn l-
operaturi;

imħassar

Or. en

Emenda 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kemm is-soluzzjonijiet strutturali 
previsti fl-Artikoli 3 u 4 pproduċew 
riżultati fl-iżvilupp tal-kompetizzjoni fis-
suq tar-roaming.

imħassar

Or. en
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Emenda 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kemm is-soluzzjonijiet strutturali previsti 
fl-Artikoli 3 u 4 pproduċew riżultati fl-
iżvilupp tal-kompetizzjoni fis-suq tar-
roaming.

– kemm is-soluzzjonijiet strutturali previsti 
fl-Artikoli 3 u 4 pproduċew riżultati fl-
iżvilupp tal-kompetizzjoni fis-suq tar-
roaming bil-għan li jkun hemm tariffa 
unika.

Or. en

Emenda 355
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- L-implimentazzjoni tas-soluzzjoni 
strutturali mill-operaturi.

Or. en

Emenda 356
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – inċiż 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Sa liema punt il-klawżola stabbilita fl-
Artikolu 4(6a) iffaċilitat il-kisbiet tal-
objettivi stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk ir-rapport juri li l-miżuri 
strutturali pprovduti b'dan ir-Regolament 
mhumiex suffiċjenti biex jippromwovu l-
kompetizzjoni fis-suq roaming għall-
benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej, il-
Kummissjoni tista' tagħmel proposti 
xierqa lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill biex is-sitwazzjoni tiġi indirizzata. 
Il-Kummissjoni għandha teżamina, b'mod 
partikolari, jekk huwiex meħtieġ li jiġu 
emendati l-miżuri strutturali jew li jiġi 
estiż id-dewmien ta' kwalunkwe tariffa 
massima bl-imnut kif previst fl-Artikoli 7, 
9 u 12.

imħassar

Or. en

Emenda 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk ir-rapport juri li l-miżuri strutturali 
pprovduti b'dan ir-Regolament mhumiex 
suffiċjenti biex jippromwovu l-
kompetizzjoni fis-suq roaming għall-
benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej, il-
Kummissjoni tista' tagħmel proposti xierqa
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex
is-sitwazzjoni tiġi indirizzata. Il-
Kummissjoni għandha teżamina, b'mod 
partikolari, jekk huwiex meħtieġ li jiġu 
emendati l-miżuri strutturali jew li jiġi 

2. Jekk ir-rapport juri li l-miżuri strutturali 
pprovduti b'dan ir-Regolament mhumiex 
suffiċjenti biex jippromwovu l-
kompetizzjoni fis-suq roaming għall-
benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej bil-
għan li jkun hemm tariffa unika, il-
Kummissjoni għandha tagħmel proposti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex
isiru t-tibdiliet tekniċi u strutturali 
meħtieġa għal suq tassew uniku fil-qasam 
tal-komunikazzjonijiet mobbli li jkun 
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estiż id-dewmien ta' kwalunkwe tariffa 
massima bl-imnut kif previst fl-Artikoli 7, 
9 u 12.

jimplika tariffa unika, bil-projbizzjoni ta' 
ffissar ta' prezzijiet diskriminatorju bejn 
komunikazzjonijiet domestiċi u tal-UE.

Or. en

Emenda 359
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiskadi fit-30 ta' Ġunju 1   2022 . Il-Kummissjoni għandha tevalwa r-
Regolament sa mhux aktar tard mit-
30 ta' Ġunju, fid-dawl tal-esperjenza 
miksuba u l-progress li sar fl-
implimentazzjoni tiegħu u għandha 
tressaq kull proposta neċessarja.

Or. ro


