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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, l-emendi li jsiru lill-abbozz ta’ att huma 
indikati b’tipa grassa u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għad-
dipartimenti rilevanti li turi partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun 
proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali -
pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari. Il-
korrezzjonijiet proposti huma soġġetti għall-qbil tad-dipartimenti 
kkonċernati.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att li l-
Parlament jixtieq jemenda. Il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn att 
eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx 
emenda, huma indikati b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li l-Parlament 
jixtieq jagħmel f’dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-
ewwel programm tal-politika tal-ispettru tar-radju
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0471),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0270/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-20111,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-20112,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, l-opinjoni 
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni (A7-0000/2011),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b’mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dan l-ewwel programm għandu (4) Dan l-ewwel programm għandu 

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

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

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-ewwel programm għandu jwitti t-
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triq għal żvilupp fejn l-Unjoni tista’ tieħu 
r-riedni f’idejha fir-rigward tal-
veloċitajiet, tal-mobilità, tal-kopertura u 
tal-kapaċità tal-broadband. Tali sens ta’ 
tmexxija huwa essenzjali biex jiġi stabbilit 
suq uniku diġitali kompetittiv, liema suq 
iwassal għall-ftuħ ta’ suq intern għaċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(10) L-użu ottimali u effiċjenti tal-ispettru 
jeżiġi monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi, u 
informazzjoni trasparenti aġġornata dwar l-
użu tal-ispettru mal-Unjoni kollha. Filwaqt 
li d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/344/KE dwar id-
disponibbiltà armonizzata tal-
informazzjoni dwar l-użu tal-ispektrum fil-
Komunità teżiġi li l-Istati Membri 
jippubblikaw informazzjoni dwar id-
drittijiet għall-użu, fl-Unjoni huma 
meħtieġa inventarju dettaljat tal-użu 
eżistenti tal-ispettru flimkien ma’ 
metodoloġija effettiva ta’ analiżi u ta’ 
valutazzjoni sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-
użu tal-ispettru u tat-tagħmir tar-radju,
b’mod partikolari bejn it-300 MHz u s-
6 GHz, iżda wkoll minn 6 GHz sa 70 GHz 
ladarba dawn il-frekwenzi se jkomplu 
jżidu l-importanza tagħhom abbażi ta’ 
żviluppi teknoloġiċi rapidi. Dan għandu 
jgħin biex jiġu identifikati teknoloġiji u użi 
ineffiċjenti kemm fis-setturi kummerċjali 
kif ukoll f’dawk pubbliċi, u anki 
assenjazzjonijiet u opportunitajiet għal 
kondiviżjoni mhux użati, u sabiex ikunu 
evalwati l-ħtiġijiet futuri tal-konsumaturi u 
tan-negozji.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Skont l-għanijiet tal-inizjattiva 
prinċipali tal-Kummissjoni “Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa”, il-broadband bla 
fili jista’ jagħti kontribut sostanzjali għall-
irkupru u għat-tkabbir ekonomiku jekk 
ikun disponibbli spettru suffiċjenti, id-
drittijiet għall-użu jingħataw malajr u n-
negozju jitħalla jadatta ruħu għall-
evoluzzjoni tas-suq. L-Aġenda Diġitali 
tagħmel sejħa biex sal-2020 iċ-ċittadini 
kollha tal-Unjoni jkollhom aċċess għal 
broadband ta’ mill-inqas 30 Mbps.
Għalhekk, l-ispettru li diġà kien indikat
għandu jkun awtorizzat sal-2012 għall-
komunikazzjonijiet terrestri sabiex ikun 
żgurat aċċess faċli għall-broadband bla fili 
għal kulħadd, b’mod partikolari fil-meded 
tal-ispettru indikati mid-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni 2008/477/KE, 2008/411/KE 
u 2009/766/KE. Sabiex ikunu 
kkomplementati s-servizzi broadband 
terrestri u sabiex tkun żgurata kopertura 
tal-parti l-kbira taż-żoni l-iktar imbiegħda 
tal-Unjoni, aċċess broadband satellitari bi 
prezzijiet għall-bwiet ta’ kulħadd jista’ 
jkun soluzzjoni veloċi u fattibbli.

(12) Skont l-għanijiet tal-inizjattiva 
prinċipali tal-Kummissjoni “Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa”, is-servizzi tal-
broadband bla fili jagħtu kontribut 
sostanzjali għall-irkupru u għat-tkabbir 
ekonomiku jekk ikun disponibbli spettru 
suffiċjenti, id-drittijiet għall-użu jingħataw 
malajr u n-negozju jitħalla jadatta ruħu 
għall-evoluzzjoni tas-suq. L-Aġenda 
Diġitali tagħmel sejħa biex sal-2020 iċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni jkollhom aċċess 
għal broadband ta’ mill-inqas 30 Mbps.
Għalhekk, l-ispettru li diġà kien 
armonizzat għandu jkun awtorizzat sal-
2012 għall-komunikazzjonijiet terrestri 
sabiex ikun żgurat aċċess faċli għall-
broadband bla fili għal kulħadd, b’mod 
partikolari fil-meded tal-ispettru indikati 
mid-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni 2008/477/KE, 2008/411/KE 
u 2009/766/KE. Sabiex ikunu 
kkomplementati s-servizzi broadband 
terrestri u sabiex tkun żgurata kopertura 
tal-parti l-kbira taż-żoni l-iktar imbiegħda 
tal-Unjoni, aċċess broadband satellitari bi 
prezzijiet għall-bwiet ta’ kulħadd jista’ 
jkun soluzzjoni veloċi u fattibbli.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Suq Ewropew bi kważi 500 miljun 
persuna konnessi mal-internet bil-
broadband veloċi għandu jwassal għall-
iżvilupp tas-suq intern, billi joħloq massa 
kritika unika ta’ utenti, billi jesponi lir-
reġjuni kollha għal opportunitajiet ġodda 
u billi jagħti lil kull utent valur miżjud u 
lill-Unjoni l-kapaċità li tkun l-aqwa 
ekonomija bbażata fuq l-għarfien fid-
dinja. Id-distribuzzjoni rapida tal-
broadband hija kruċjali għall-iżvilupp tal-
produttività Ewropea u għall-emerġenza 
ta’ intrapriżi ġodda u żgħar li jistgħu 
jkunu minn ta’ quddiem f’setturi 
differenti, pereżempju fil-kura tas-saħħa, 
fil-manifattura u fl-industrija tas-servizzi;

Or. en

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) It-trażmissjoni tad-dejta bil-
mowbajls qiegħda tiżdied b’rata mgħaġġla 
u attwalment qiegħda tirdoppja kull sena.
B’din ir-rata, li jidher li se tkompli 
għaddejja fis-snin li ġejjin, it-trażmissjoni 
tad-dejta bil-mowbajls se tkun żdiedet bi 
kważi 40 darba iktar bejn l-2009 u l-2014.
Din iż-żieda hija dovuta l-iktar għall-
vidjows, li se jikkontribwixxu għal 66% 
tat-trażmissjoni tad-dejta bil-mowbajls 
kollha fl-2014. Sabiex jiġi ġestit dan it-
tkabbir esponenzjali, se jkun hemm il-
ħtieġa li jittieħdu numru ta’ azzjonijiet 
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minn regolaturi u atturi tas-suq, inklużi 
iktar allokazzjonijiet armonizzati tal-
ispettru għall-broadband bla fili, iż-żieda 
fl-effiċjenza tal-ispettru u t-trasferiment 
tat-trażmissjonijiet għal netwerks bla fili 
permezz ta’ strumenti b’użu doppju.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) L-Unjoni Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjonijiet (ITU) stmat li r-
rekwiżiti tal-bandwidth tal-ispettru fil-
futur għall-iżvilupp tat-
Telekomunikazzjonijiet Mobbli 
Internazzjonali-2000 (IMT-2000) u s-
sistemi avvanzati IMT (jiġifieri 
komunikazzjonijiet bil-mowbajls permezz 
tat-3G u l-4G) se jammontaw għal 1280 u 
1720 MHz fl-2020 għall-industrija tal-
mowbajls kummerċjali għal kull reġjun 
ITU inkluża l-Ewropa. Jekk ma jkunx 
hemm spettru addizzjonali disponibbli, 
preferibbilment armonizzat fil-livell 
globali, is-servizzi ġodda u t-tkabbir 
ekonomiku se jiġu mfixkla minn 
restrizzjonijiet ta’ kapaċità fin-netwerks 
tal-mowbajl.

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Il-medda tat-800 MHz hija ottimali 
biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi 
broadband bla fili. Il-bini fuq l-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tekniċi 
skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 
ta’ Ottubru 2009 li tagħmel sejħa biex ix-
xandir analogue jintefa sal-1 ta’ Jannar 
2012, u meta jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
regolatorji nazzjonali mgħaġġla, fil-
prinċipju din il-medda għandha tkun 
disponibbli għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi fl-Unjoni sal-2013. Meta tiġi 
kkunsidrata l-kapaċità tal-medda tat-
800 MHz sabiex titrażmetti fuq żoni kbar, 
mad-drittijiet għandhom ikunu marbuta
obbligi ta’ kopertura akkwistati permezz 
tal-prinċipji tan-newtralità tat-teknoloġija 
u tas-servizzi. Spettru addizzjonali għal 
servizzi broadband bla fili fil-medda tal-
1.5 MHz (1452-1492 MHz) u l-medda tat-
2.3 GHz (2300-2400 MHz) għandu jkun 
disponibbli biex tiġi ssodisfata d-domanda 
li dejjem qiegħda tiżdied għat-trażmissjoni 
permezz tal-mowbajl. Għandu jiġi evalwat
spettru addizzjonali għas-servizzi tal-
mowbajl, bħal pereżempju medda tas-700 
MHz (694-790 MHz), abbażi tar-rekwiżiti 
tal-kapaċità futura għal servizzi tal-
broadband bla fili u televixin terrestri.

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-istess bħal fil-każ tal-GSM, 
sistema li ġiet adottata b’suċċess madwar 
id-dinja grazzi għal armonizzazzjoni 
bikrija u deċiżiva pan-Ewropea, l-Unjoni 
għandu jkollha l-għan li tistabbilixxi l-
aġenda globali għall-allokazzjonijiet mill-
ġdid tal-ispettru fil-futur speċjalment 
għall-iktar parti effiċjenti tal-ispettru .
Ftehimiet li jistgħu jintlaħqu fil-
Konferenza Dinjija dwar il-
Komunikazzjoni bir-Radju tal-2016 se 
jkunu kruċjali biex jiġu żgurati l-
armonizzazzjoni globali u l-
koordinazzjoni ma’ pajjiżi terzi ġirien.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Żieda fl-opportunitajiet ta’ internet 
bil-broadband fuq il-mowbajls hija 
kruċjali biex is-settur kulturali jiġi 
provdut bi pjattaformi ġodda ta’ 
distribuzzjoni, u b’hekk titwitta t-triq 
għall-iżvilupp prosperu tas-settur fil-
futur. Huwa essenzjali li s-servizzi tat-
televixin terresti u atturi oħra jkunu 
kapaċi jżommu s-servizzi eżistenti meta 
parti addizzjonali tal-ispettru tkun 
disponibbli għas-servizzi bla fili. L-ispejjeż 
tal-migrazzjoni, li jirriżultaw mill-ftuħ ta’ 
spettru addizzjonali, jistgħu jiġu koperti 
permezz ta’ miżati għal-liċenzji, biex 
b’hekk ikun hemm il-possibilità li x-
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xandara jkollhom l-istess opportunitajiet 
li attwalment jeżistu f’partijiet oħra tal-
ispettru. 

Or. en

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13c) Sistemi ta’ aċċess bla fili, inklużi n-
netwerks ta’ aċċess lokali tar-radju qed 
jisbqu l-allokazzjonijiet attwali fuq bażi 
mhux liċenzjata ta’ 2.4GHz u 5GHz.
Sabiex nakkomodaw il-ġenerazzjoni li 
jmiss ta’ teknoloġiji bla fili, pereżempju, 
jeħtieġ li jkun hemm mezzi usa’, biex 
b’hekk veloċitajiet ogħla minn 1Gbps 
ikunu possibbli,  

Or. en

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE454.746v01-00 16/38 PR\852716MT.doc

MT

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

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

Or. en

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Spettru addizzjonali jista’ jkun 
meħtieġ minn setturi oħrajn bħat-trasport 
(għal sistemi ta’ sikurezza, informazzjoni u 
ġestjoni),l-R&D, il-protezzjoni tal-
pubbliku u l-għajnuna f’diżastri, is-saħħa 
elettronika (e-health) u l-inklużjoni 
elettronika (e-inclusion). L-ottimizzazzjoni 
tas-sinerġji bejn il-politika dwar l-ispettru u 
l-attivitajiet ta’ R&D kif ukoll it-twettiq ta’ 
studji dwar il-kompatibbiltà tar-radju bejn 
l-utenti differenti tal-ispettru għandhom 
jgħinu lill-innovazzjoni. Iċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni
għandu jgħin fl-iżvilupp tal-aspetti tekniċi 
tar-regolamentazzjoni tal-ispettru, 
prinċipalment billi jipprovdi faċilitajiet 
għall-ittestjar sabiex ikunu vverifikati l-
mudelli tal-interferenzi rilevanti għal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
ir-riżultati tar-riċerka taħt is-Seba’ 

(15) Spettru addizzjonali jista’ jkun 
meħtieġ minn setturi oħrajn bħat-trasport 
(għal sistemi ta’ sikurezza, informazzjoni u 
ġestjoni),l-R&D, il-protezzjoni tal-
pubbliku u l-għajnuna f’diżastri, is-saħħa 
elettronika (e-health) u l-inklużjoni 
elettronika (e-inclusion). L-ottimizzazzjoni 
tas-sinerġji bejn il-politika dwar l-ispettru u 
l-attivitajiet ta’ R&D kif ukoll it-twettiq ta’ 
studji dwar il-kompatibbiltà tar-radju bejn 
l-utenti differenti tal-ispettru għandhom 
jgħinu lill-innovazzjoni.
Organizzazzjonijiet ta’ riċerka rilevanti 
għandhom jgħinu fl-iżvilupp tal-aspetti 
tekniċi tar-regolamentazzjoni tal-ispettru, 
prinċipalment billi jipprovdu faċilitajiet 
għall-ittestjar sabiex ikunu vverifikati l-
mudelli tal-interferenzi rilevanti għal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
ir-riżultati tar-riċerka taħt is-Seba’ 



PR\852716MT.doc 17/38 PE454.746v01-00

MT

Programm Qafas jeżiġu l-eżami tal-ħtiġijiet 
relatati mal-ispettru tal-proġetti li jista’ 
jkollhom potenzjal ekonomiku jew ta’ 
investiment kbir, b’mod partikolari għall-
SMEs, eż. ir-radju konjittiv jew is-saħħa 
elettronika. Għandha tkun żgurata anki 
protezzjoni adegwata minn interferenza 
dannuża sabiex ikunu sostnuti attivitajiet 
ta’ R&D u xjentifiċi.

Programm Qafas jeżiġu l-eżami tal-ħtiġijiet 
relatati mal-ispettru tal-proġetti li jista’ 
jkollhom potenzjal ekonomiku jew ta’ 
investiment kbir, b’mod partikolari għall-
SMEs, eż. ir-radju konjittiv jew is-saħħa 
elettronika. Għandha tkun żgurata anki 
protezzjoni adegwata minn interferenza 
dannuża sabiex ikunu sostnuti attivitajiet 
ta’ R&D u xjentifiċi.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-Istati Membri jistgħu wkoll jeħtieġu 
appoġġ dwar il-koordinazzjoni tal-
frekwenzi f’negozjati bilaterali flimkien 
ma’ pajjiżi ġirien li mhumiex membri tal-
Unjoni, inklużi l-pajjiżi ta’ adeżjoni jew 
dawk kandidati, sabiex jissodisfaw l-
obbligi tal-Unjoni tagħhom rigward il-
kwistjonijiet tal-koordinazzjoni tal-
frekwenzi. Dan għandu jgħin ukoll sabiex 
tkun evitata interferenza dannuża u sabiex 
jittejbu l-effiċjenza tal-ispettru u l-
konverġenza tal-użu tal-ispettru anki lil 
hinn mill-fruntieri tal-Unjoni. L-azzjoni 
hija partikolarment urġenti fil-meded tat-
800 MHz u tat-3.4-3.8 GHz għat-
tranżizzjoni għat-teknoloġiji broadband 
ċellulari u għall-armonizzazzjoni tal-
ispettru meħtieġa għall-modernizzazzjoni 
tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru.

(22) L-Istati Membri huma mħeġġa 
jkomplu n-negozjati bilaterali ma’ pajjiżi 
terzi ġirien, inklużi pajjiżi kandidati u 
dawk potenzjali, sabiex jissodisfaw l-
obbligi tal-Unjoni tagħhom rigward il-
kwistjonijiet tal-koordinazzjoni tal-
frekwenzi u sabiex jippruvaw jilħqu 
ftehim li jista’ jistabbilixxi preċedent 
pożittiv għal Stati Membri oħra. L-Unjoni 
għandha tassisti lill-Istati Membri 
permezz ta’ appoġġ tekniku u politiku fin-
negozjati bilaterali u multilaterali 
tagħhom ma’ pajjiżi terzi, b’mod 
partikolari pajjiżi ġirien inklużi pajjiżi 
kandidati u dawk potenzjali. Dan għandu 
jgħin ukoll sabiex tkun evitata interferenza 
dannuża u sabiex jittejbu l-effiċjenza tal-
ispettru u l-konverġenza tal-użu tal-ispettru 
anki lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni. L-
azzjoni hija partikolarment urġenti fil-
meded tat-800 MHz u tat-3.4-3.8 GHz 
għat-tranżizzjoni għat-teknoloġiji 
broadband ċellulari u għall-
armonizzazzjoni tal-ispettru meħtieġa 
għall-modernizzazzjoni tal-kontroll tat-
traffiku tal-ajru.
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Or. en

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar ir-riżultati miksuba taħt din 
id-Deċiżjoni, kif ukoll dwar l-azzjonijiet 
futuri ppjanati.

(24) Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
annwalment rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati 
miksuba taħt din id-Deċiżjoni, kif ukoll 
dwar l-azzjonijiet futuri ppjanati.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2, punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tiġi applikata n-newtralità tat-
teknoloġija u tas-servizzi fl-użu tal-ispettru 
għan-netwerks u għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, skont l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE 
(Direttiva Kwadru),u fejn ikun possibbli 

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

fejn ikun possibbli għal setturi u għal 
applikazzjonijiet oħrajn, b’tali mod li tkun 
promossa l-effiċjenza tal-użu tal-ispettru u 
li tkun iffaċilitata ż-żieda tat-trażmissjoni 
tad-dejta bil-mowbajls u tas-servizzi 
broadband, b’mod partikolari billi 
titrawwem il-flessibbiltà, u tkun promossa 
l-innovazzjoni;

Or. en

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) titqies b’mod sħiħ il-liġi rilevanti tal-
UE dwar l-impatt tal-emissjonijiet mill-
kampijiet elettromanjetiċi fuq is-saħħa 
tal-bniedem, meta jkunu qed jiġu ddefiniti 
l-kondizzjonijiet tekniċi għall-użu tal-
ispettru.

Or. en

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) tiġi promossa l-armonizzazzjoni tal-
użu tal-frekwenzi tar-radju fl-Unjoni 
kollha, f’konsistenza mal-ħtieġa li jiġi 
żgurat użu effettiv u effiċjenti.

Or. en

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) jitħeġġu l-ġestjoni u l-użu effiċjenti 
tal-ispettru sabiex tiġi ssodisfata d-
domanda dejjem ikbar għall-użu tal-
frekwenzi;

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3, punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) jiġi żgurat li spettru xieraq u suffiċjenti 
jiġi allokat għal servizzi bla fili, li 
jammonta għal tal-inqas 1200 Mhz sal-
2015, sakemm ma jiġix speċifikat mod 
ieħor fil-Programm tal-Politika tal-
Ispettru tar-Radju, sabiex tiġi ssodisfata 
domanda li qed tikber b’mod rapidu għat-
trażmissjoni tad-dejta bil-mowbajls, biex 
b’hekk isir possibbli l-iżvilupp ta’ servizzi 
kummerċjali u pubbliċi;

Or. en

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) titnaqqas il-qasma diġitali u jintlaħqu 
l-objettivi tal-Aġenda Diġitali, billi jiġi 
żgurat li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
jkollhom aċċess għall-broadband, mhux 
inqas minn 30 Mbps sal-2020 u billi jkun 
possibbli li l-Unjoni jkollha l-ogħla 
veloċità u l-aħjar kapaċità ta’ broadband 
possibbli.

Or. en
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Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) tingħata l-possibilità lill-Unjoni li 
tkun minn ta’ quddiem fil-
komunikazzjoni elettronika bla fili tas-
servizzi tal-broadband billi tiftaħ spettru 
addizzjonali suffiċjenti fil-meded li huma 
l-iktar effiċjenti f’sens ta’ infiq biex dawn 
is-servizzi jkunu disponibbli kullimkien;

Or. en

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) billi jiġu żgurati opportunitajiet 
kemm għas-settur kummerċjali kif ukoll 
għas-servizzi pubbliċi permezz ta’ żieda 
fil-kapaċitajiet tal-broadband fuq il-
mowbajls;

Or. en

L-emenda m’għandhiex bżonn ta’ spjegazzjoni.

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) titnaqqas il-frammentazzjoni u jintuża 
bl-aħjar mod il-potenzjal tas-suq intern 
sabiex jitrawmu it-tkabbir ekonomiku u l-
ekonomiji ta’ ambitu u ta’ skala fil-livell 
tal-Unjoni billi jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet 
tekniċi għall-użu u għad-disponibbiltà tal-
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fuq il-livell tal-Unjoni; ispettru, kif inhu xieraq, inkluż l-iżvilupp 
tas-servizzi transnazzjonali, u billi jkunu 
promossi ekonomiji ta’ ambitu u ta’ skala 
fuq il-livell tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-użu 
kollettiv tal-ispettru kif ukoll l-użu 
kondiviż tal-ispettru, billi tingħata l-
possibilità li jiġu żviluppati teknoloġiji 
ġodda, bħal pereżempju r-radju konjittiv.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal deċiżjoni
L-Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 35

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull meta jkun meħtieġ sabiex ikun 
żgurat l-użu effettiv tad-drittijiet tal-
ispettru u jkun evitat il-ħżin tal-ispettru, l-
Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
xierqa inklużi penali finanzjarji jew l-irtirar 
tad-drittijiet.

6. Sabiex ikun żgurat l-użu effettiv tad-
drittijiet tal-ispettru u jkun evitat il-ħżin 
tal-ispettru, l-Istati Membri għandhom, 
kull meta jkun meħtieġ, jieħdu miżuri 
xierqa inklużi penali finanzjarji, l-użu ta’ 
onorarji ta’ inċentiv u l-irtirar tad-
drittijiet.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-Istati Membri jistgħu jieħdu passi 
biex jiksbu allokazzjoni iktar ugwali tal-
ispettru bejn l-operaturi ekonomiċi billi 
jiġi riservat spettru għall-applikanti l-
ġodda għal medda ta’ frekwenza jew 
grupp ta’ meded b’karatteristiki simili.
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Or. en

Emenda 38

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 39

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE454.746v01-00 28/38 PR\852716MT.doc

MT

30 Mbps.

Or. en

Emenda 40

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 41

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. F’każijiet eċċezzjonali 
ġġustifikati b’mod xieraq minħabba 
raġunijiet tekniċi, il-Kummissjoni tista’ 

3. Sal-1 ta’ Jannar 2013, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu l-medda tat-800 MHz 
disponibbli għas-servizzi tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi f’konformità 
mal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE. Huwa biss f’każijiet li 
huma ġġustifikati kif suppost għal 
raġunijiet tekniċi li l-Kummissjoni tista’ 



PR\852716MT.doc 29/38 PE454.746v01-00

MT

tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015. Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
applikazzjonijiet ġodda.

tawtorizza derogi speċifiċi sal-2015 Skont 
l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/21/KE, il-
Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha żżomm taħt eżami l-użu 
tal-ispettru taħt il-1 GHz u tivvaluta jekk l-
ispettru addizzjonali jistax jiġi lliberat u 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni biex b’hekk 
tiġi ssodisfata ż-żieda fid-domanda għall-
broadband bla fili.

Or. en

Emenda 42

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 43

Proposta għal deċiżjoni
L-Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 44

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni, f’koperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tevalwa l-
probabilità li testendi l-allokazzjonijiet tal-
ispettru mingħajr liċenzja għas-sistemi ta’ 
aċċess bla fili inklużi n-netwerks lokali 
tar-radju kif stabbilit fid-Deċiżjoni 
2005/513/KE għall-medda kollha tal-
5GHz.
Il-Kummissjoni hija mistiedna tkompli bl-
aġenda armonizzata adottata fil-fora 
internazzjonali rilevanti, b’mod 
partikolari l-Konferenzi Dinjija dwar ir-
Radjukomunikazzjoni ITU.
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Emenda 45

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 46

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 47

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu - 7 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -7
Ħtiġijiet relatati mal-ispettru  għal politiki 
ta’ komunikazzjoni bla fili oħra
Biex jappoġġjaw l-iżvilupp addizzjonali 
tal-midja awdjoviżiva innovattiva u ta’ 
servizzi oħra għaċ-ċittadini Ewropej, billi 
jikkunsidraw il-benefiċċji ekonomiċi u 
soċjali ta’ suq diġitali uniku, l-Istati 
Membri, f’koperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jiżguraw 
biżżejjed disponibilità tal-ispettru għall-
provvista satellitari u terrestri għal 
servizzi bħal dawn.

Or. en

Emenda 48

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħtiġijiet relatati mal-ispettru għal politiki 
speċifiċi tal-Unjoni

Ħtiġijiet relatati mal-ispettru għal politiki 
speċifiċi tal-Unjoni oħra

Or. en

Emenda 49

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Membri, li għandhom jipprovdu l-
informazzjoni kollha xierqa dwar l-użu tal-
ispettru, għandha toħloq inventarju tal-użu 
eżistenti tal-ispettru u tidentifika d-
domandi futuri għall-ispettru fl-Unjoni.
Bħala l-ewwel pass tali inventarju għandu 
jinkludi frekwenzi fil-medda mit-300 MHz 
sas-6 GHz, li għandhom jiġu segwiti minn 
frekwenzi fil-medda mis-6 GHz sas-70 
GHz.

Or. en

Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-inventarju għandu jinkludi wkoll 
rapport tal-miżuri meħuda mill-Istati 
Membri sabiex jiġu implimentati 
deċiżjonijiet fil-livell tal-UE fir-rigward 
tal-armonizzazzjoni u l-użu tal-meded ta’ 
frekwenza speċifiċi.

Or. en

Emenda 51

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

tal-Unjoni rigward il-politika u l-ġestjoni 
tal-ispettru. L-Unjoni għandha tappoġġja 
wkoll l-isforzi ta’ pajjiżi terzi sabiex 
jimplimentaw ġestjoni tal-ispettru li tkun 
kompatibbli ma’ dik tal-Unjoni, ħalli jiġu 
salvagwardjati l-għanijiet tal-politika dwar 
l-ispettru tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 52

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta’ Diċembru 2015, il-Kummissjoni 
għandha twettaq analiżi tal-applikazzjoni 
ta’ dan il-programm tal-politika tal-ispettru 
tar-radju u għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
attivitajiet żviluppati u l-miżuri adottati 
skont din id-Deċiżjoni.

Sal-31 ta’ Diċembru 2015, il-Kummissjoni 
għandha twettaq analiżi tal-applikazzjoni 
ta’ dan il-programm tal-politika tal-ispettru 
tar-radju. Il-Kummissjoni, annwalment, 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-attivitajiet 
żviluppati u l-miżuri adottati skont din id-
Deċiżjoni.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Ewropa hija l-akbar ekonomija fid-dinja. La l-Istati Uniti u lanqas iċ-Ċina mhuma ikbar, 
għall-kuntrarju ta’ dak li jingħad normalment fid-diskussjoni dwar min hu jew min se jkun in-
numru wieħed fl-ekonomija globali. Id-differenza hija li l-Istati Uniti u ċ-Ċina għandhom 
swieq ikbar, u għaldaqstant joffru prekondizzjonijiet aħjar għall-kompetizzjoni, il-
kompetittività, is-servizzi ġodda, il-prodotti u l-innovazzjonijiet. Il-ħtieġa għal suq intern 
uniku wieħed hija kruċjali biex l-Ewropa tkun minn ta’ quddiem fl-ekonomija globali, 
b’enfasi fuq is-settur tas-servizzi u l-ekonomija tal-għarfien. Huwa paradossali l-fatt li iktar 
ma l-ekonomija Ewropea tiżviluppa f’ekonomija tal-għarfien, inqas is-suq intern joffri 
opportunitajiet lin-negozji Ewropej.

L-Aġenda Diġitali u l-ekonomija diġitali jistgħu jwasslu biex is-suq intern isir realtà fil-
partijiet kollha tal-ekonomija tagħna. Dan jirrikjedi l-abilità li jitrawwen sens ta’ tmexxija fir-
rigward tal-broadband u l-użu tal-Internet. Dan huwa kruċjali biex jerġa’ jinkiseb is-sens ta’ 
tmexxija globali għall-industrija tat-telekomunikazzjoni Ewropea iżda wkoll biex inkunu 
minn ta’ quddiem fl-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-informazzjoni nnifishom u fl-emerġenza ta’ 
servizzi u applikazzjonijiet ġodda. Iżda barra minn hekk, dan kollu huwa saħansitra iktar 
importanti u kruċjali biex jinħoloq impetu għal produttività, koeżjoni, kompetittività ikbar, u 
biex ikun possibbli l-aċċess għal suq uniku wieħed għall-industrija Ewropea fit-totalità 
tagħha.

Ir-rapporteur huwa konvint li l-Ewropa għandha tkun minn ta’ quddiem f’dan il-proċess ta’ 
kambjament, billi toħloq l-aħjar opportunitajiet għal ekonomija ta’ għarfien kompetittiva fl-
Ewropa li tkun kompetittiva u kkaratterizzata minn vitalità, tibdil u innovazzjonijiet. Dan 
jirrikjedi l-aċċess għall-aħjar kapaċità u l-ogħla veloċità fir-rigward tal-applikazzjonijiet tal-
Internet u l-broadband.

Illum il-ġurnata, l-Ewropa waqgħet lura meta mqabbla ma’ atturi globali oħra, fejn l-Istati 
Uniti u ċ-Ċina qed jagħmlu disponibbli partijiet kbar tal-ispettru biex jippermettu li jseħħ 
żvilupp rapidu tas-servizzi ġodda u li jkun hemm veloċitajiet għoljin tal-Internet fuq il-
mowbajls li jintużaw miċ-ċittadini tagħhom għall-konnessjonijiet b’kapaċitajiet għoljin.

L-għan tagħna għandu jkun li naraw li l-Ewropa tkun l-aqwa u għandna nagħmlu dak li hu fl-
aħjar interess għall-Ewropa: niftħu servizzi ġodda u nżidu t-trażmissjonijiet bil-mowbajls, 
inwittu t-triq għal opportunitajiet ġodda għall-kultura u l-kontenut, għax-xandara u s-servizzi 
pubbliċi fil-qafas tal-broadband u fl-istess ħin niżguraw l-istess opportunitajiet għax-xandir 
mil-lum.

L-objettivi stipulati mill-Aġenda Diġitali juru: kopertura broadband mill-2013 għaċ-ċittadini 
kollha tal-Ewropa u, sal-2020, kopertura b’veloċità għolja sa 30 megabits fis-sekonda jew 
iktar (sa 100 Mbps għal nofs id-djar fl-Ewropa). Dawn l-objettivi għandhom jiġu kkunsidrati 
bħala minimu u l-ambizzjonijiet u l-miri tal-politika tal-ispettru għandhom jikkontribwixxu 
biex l-Ewropa jkollha l-aħjar kapaċità u l-ogħla veloċitajiet broadband fid-dinja. L-għan 
tagħna għandu jkun li l-Ewropa tkun minn ta’ quddiem għall-iżvilupp f’dan il-qasam, biex 
b’hekk l-Ewropa tkun l-aqwa fid-dinja tat-telekomunikazzjoni kif ukoll fl-iżvilupp ta’ servizzi 
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ġodda u fl-użu ta’ iżjed produttività tas-servizzi broadband avvanzati. 

Għall-kuntrarju, il-Korea ta’ Isfel ħejjiet pjan nazzjonali biex il-konnessjonijiet b’veloċità ta’ 
1,000 Mbps (gigabit) jsiru ħaġa komuni sal-2012. Illum il-ġurnata l-Korea ta’ Isfel diġà 
qiegħda minn ta’ quddiem permezz tal-konnessjoni medja attwali ta’ 12 Mbps (fl-Ewropa 
huma biss 18% tal-konnessjonijiet li jaqbżu l-10 Mbps). L-UE għandha tkun kapaċi 
tikkompeti mar-reġjuni kollha fid-dinja biex tkun fl-ewwel post.

Il-broadband bla fili huwa essenzjali biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom servizzi ġodda u innovattivi. L-Ewropa ma tistax taqta’ lura. Jidher 
ovvju li dan l-objettiv ma jistax jintlaħaq permezz tal-użu tal-fibri ottiċi, li l-installazzjoni 
tagħhom tirrikjedi investiment konsiderevoli, iżda permezz tal-użu ta’ taħlita ta’ teknoloġiji 
bla fili disponibbli biex tiġi estiża l-kopertura broadband (sistemi ta’ radju terrestri, kejbils, 
fibri jew satelliti) biex ikun kopert it-territorju Komunitarju kollha, biż-żoni rurali u periferali 
inklużi, biex b’hekk is-suq ikun jista’ jagħżel l-iktar teknoloġija effiċjenti mill-perspettiva tal-
ispiża għall-operaturi u ċ-ċittadini.

Mingħajr pjattaformi ta’ broadband bla fili ma tistax tiġi pprovduta kopertura 100%. Għandna 
nadattaw għall-iżviluppi teknoloġiċi u x-xejriet tal-udjenza dejjem jinbidlu u niżguraw li l-
aċċess għat-TV ikun possibbli fuq il-pjattaformi kollha, inklużi l-pjattaformi tal-mowbajls.

Id-domanda min-naħa tal-konsumaturi għall-bandwidth qiegħda tiżdied b’mod rapidu ħafna.
L-implimentazzjoni (roll-out) tal-fibri ottiċi (linji fissi) tiswa l-flus u mhux se tkun 
f’pożizzjoni li tissodisfa d-domanda kollha għall-bandwidth.
Sorsi differenti jiddikjaraw li t-trażmissjoni tad-dejta se tirdoppja kull sena sal-2013, jew li se 
tkun żdiedet b’sitt darbiet iktar bejn l-2008 u l-2013. Fl-2009, in-numru ta’ abbonati 3G fis-27 
Stat Membru tal-UE żdied għal 166 miljun, li jaqbeż in-numru ta’ linji fissi broadband fi ħdan 
l-UE. Il-kumpanija O2 ibbażata fir-Renju Unit irrappurtat li t-trażmissjoni tad-dejta bil-
mowbajls tagħha fl-Ewropa rdoppjat kull tliet xhur fl-2009. Il-kumpanija Telecom Italia qalet 
li t-trażmissjoni bil-mowbajls tagħha żdiedet b’216 fil-mija min-nofs l-2008 sa nofs l-2009. Il-
kumpanija AT&T irrappurtat li t-trażmissjoni bil-mowbajls tagħha żdiedet b’5000 fil-mija fl-
aħħar tliet snin. Is-CEO tal-kumpanija Ericsson jipprevedi li 50 biljun apparat se jkun konness 
sal-2020. Skont l-indiċi tan-netwerk viżwali tas-Cisco, globalment, it-trażmissjoni tad-dejta 
bil-mowbajls se tirdoppja kull sena sal-2014, u se tiżdied b’39 darba iktar bejn l-2009 u l-
2014.

Huwa propju għalhekk li l-Ewropa teħtieġ tpoġġi għad-dispożizzjoni iktar spettru għall-
broadband bla fili. Dan għandu u jista’ jsir fir-rigward tax-xandir preżenti, billi jiġu żgurati l-
istess opportunitajiet li x-xandara jgawdu minnhom illum, b’kumpens tal-ispejjeż eventwali 
tal-migrazzjoni meta jkun hemm il-bżonn. L-opportunitajiet broadband fuq il-mowbajls 
għandhom ikunu tali li x-xandir u l-kultura jkunu parti naturali tal-iżvilupp tas-servizzi bla 
fili.

1. Kummenti ġenerali

Id-Direttiva 2009/140/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li temenda d-Direttivi 
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preċedenti 2002/21 dwar qafas regolatorju komuni, id-Direttiva 2002/19 dwar l-aċċess u l-
interkonnessjonijiet, id-Direttiva 2002/20 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi, tistipola fi premessa 28 il-kompetenza tal-Istati Membri fir-
rigward tal-funzjonijiet tal-ġestjoni tal-ispettru, iżda l-ippjanar strateġiku, il-koordinazzjoni u, 
fejn xieraq, l-armonizzazzjoni f’livell Komunitarju jistgħu jgħinu jiżguraw li l-utenti tal-
ispettru jiksbu l-benefiċċji sħaħ tas-suq intern.

Għal dan l-iskop, il-programmi leġiżlattivi multiannwali tal-politika tal-ispettru tar-radju 
għandhom jiġu stabbiliti biex jiġu stipulati l-orjentazzjonijiet u l-objettivi tal-politika għall-
ippjanar u l-armonizzazzjoni strateġiċi tal-użu tal-ispettru tar-radju fil-Komunità.

Il-programm fuq ħames snin dwar il-Politika tal-Ispettru tar-Radju (RSPP), li ġie ppreżentat 
fl-20 ta’ Settembru 2010 mill-Kummissjoni Ewropea, għandu l-għan li jiżgura li parti mid-
dividend diġitali, li jinkiseb permezz tat-tranżizzjoni tat-teknoloġija analoġika għal dik 
diġitali, tkun disponibbli għas-servizzi broadband bla fili madwar l-UE bl-għan li jkun hemm 
użu armonizzat tal-medda tat-800 MHz (790-862 MHz).  Il-proposta tfakkar xi pożizzjonijiet 
li diġà ġew espressi mill-Parlament Ewropew xi xhur ilu, bl-adozzjoni tar-rapport dwar l-
“Aġenda Diġitali ġdida għall-Ewropa: 2015.eu (ir-rapport ta’ Del Castillo A7-0066/2010)”.

L-RSPP jindika interazzjoni iktar mill-qrib bejn l-obbligi tas-Suq Intern u l-għażla tal-
prijoritajiet strateġiċi tal-UE għall-Ispettru tar-Radju, il-miżuri tal-ippjanar u l-
armonizzazzjoni, u fl-istess ħin joffri sigurtà lill-entitajiet privati, operaturi, manifatturi, utenti 
jew amministraturi pubbliċi, biex ikun hemm politika fuq perjodu ta’ żmien twil u programmi 
bbażati fuq sett ta’ miżuri leġiżlattivi solidi.

Il-proposta għal deċiżjoni dwar l-RSPP hija bbażata fuq l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) fir-rigward tal-istabbiliment tas-suq intern u 
tikkunsidra l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Filwaqt li jiġi rikonoxxut li l-
ispettru huwa riżorsa nazzjonali, l-obbjettivi strateġiċi stabbiliti mill-Artikolu 3 tal-proposta -
dawk li jgħidu li għandu jkun hemm biżżejjed spettru tar-radju biex jintlaħqu l-objettivi 
strateġiċi tal-UE, li għandu jkun hemm titjib tal-użu tal-ispettru tar-radju permezz ta’ użu 
flessibbli biex tiġi żgurata kompetizzjoni effettiva fl-użu tal-ispettru – jeħtieġu approċċ 
koordinat fil-livell Ewropew.

L-Artikolu 5 tat-TFUE jistabbilixxi l-prinċipju tas-sussidjarjetà bħala wieħed mill-bażijiet 
fundamentali tal-Unjoni biex jiġu eżerċitati s-setgħat tal-Istati Membri bil-kompetenzi tal-UE.
Id-Direttiva dwar Regolazzjoni Aħjar tirrikonoxxi l-kompetenza tal-Istati Membri dwar il-
ġestjoni tal-ispettru soġġetta għall-armonizzazzjoni tal-UE, fejn huwa xieraq, meta dak ikun l-
aħjar mod biex jinkisbu l-benefiċċji tas-Suq Intern.

Hemm distinzjoni ċara bejn l-armonizzazzjoni teknika mill-Kummissjoni Ewropea permezz 
ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni tekniċi, u l-armonizzazzjoni leġiżlattiva li tirrikjedi 
evalwazzjoni speċifika tal-kondizzjonijiet ta’ sussidjarjetà.

2. Kummenti speċifiċi
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L-Objettivi tal-Politika (l-Artikolu 3)

Huwa importanti li jiġi żgurat li jkun hemm allokat biżżejjed spettru għal skopijiet ta’ 
kapaċità u kopertura b’mod li ż-żieda fid-domanda għat-trażmissjoni tad-dejta bil-mowbajls 
tkun tista’ tiġi ssodisfata u li ċ-ċittadini kollha tal-UE jkollhom aċċess għall-broadband 
b’veloċità għolja, kif definit fl-Aġenda Diġitali. L-Ewropa għandha tkun ambizzjuża u għandu 
jkollha l-għan li talloka tal-anqas 1200 MHz għas-servizzi bla fili.

Spettru għal komunikazzjonijiet broadband bla fili (l-Artikolu 6)

Ir-rapporteur jemmen li huwa kruċjali li niddefendu d-dati stipulati mill-Kummissjoni 
(pereżempju medda ta’ 800 MHz disponibbli għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika sal-
1 ta’ Jannar 2013). Kwalunkwe eċċezzjoni jew deroga għandha tokkorri biss għal raġunijiet 
purament tekniċi filwaqt li l-ħtiġijiet speċifiċi għas-sigurtà u d-difiża għandhom jiġu 
kkunsidrati. Il-meded li diġà ġew imfassla mill-Kummissjoni għandhom jitpoġġew għad-
dispożizzjoni sal-1 ta’ Jannar 2012, skont il-proposta tal-Kummissjoni.

L-Unjoni għandha taħdem biex ikun hemm iktar frekwenzi allokati għas-servizzi tal-mowbajl, 
b’mira ta’ ammont minimu ta’ 1200 MHz. Huwa neċessarju li jiġu stabbiliti l-prinċipji t-tajbin 
li jistgħu jippermettu li jkun hemm spettri addizzjonali disponibbli fil-futur.

Diversi problemi jistgħu jiġu indirizzati, fosthom il-problema dwar l-ispiża biex il-medda 
titpoġġa għad-dispożizzjoni, liema problema hija l-iktar ovvja. L-Istati Membri għandu 
jkollhom ir-responsabilità li jikkumpensaw lill-atturi rilevanti għall-ispejjeż addizzjonali meta 
jkun hemm il-ħtieġa.  


