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

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 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 tas-servizzi tekniċi involuti.

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. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar roaming 
fuq netwerks pubbliċi ta’ komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (Riformulazzjoni)
(COMCOM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja - riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0402),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE), skont liema Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0190/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-TFUE,

– Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' (...)1,

– Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (...)2,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta' riformulazzjoni tal-atti legali3,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-25 ta' Novembru 2011 mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali lill-
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija skont l-Artikolu 87(3) tar-Regoli ta' 
Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regoli 87 u 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

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

A. billi, skont il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta li qed tkun eżaminata ma tinkludi l-ebda 
emenda sostantiva minbarra dawk identifikati bħala tali fil-proposta u billi, fir-rigward tal-
kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dawk l-
emendi, il-proposta tinkludi kodifikazzjoni sempliċi tat-testi eżistenti mingħajr l-ebda 
bidla fis-sustanza tagħhom,

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

                                               
1 ĠU C 0, 0.0.0000 p. 0./Għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
2 ĠU C 0, 0.0.0000 p. 0./Għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
3 ĠU C 77, 28.3.2002, p.1.
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2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda din il-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ieħor;

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

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' konsistenza u ċarezza legali, għandu jiġi ċċarat li d-dispożizzjonijiet 
rilevanti tad-Direttiva dwar l-Aċċess, inkluzi dawk dwar in-nondiskriminazzjoni u l-
interoperabilità, japplikaw ukoll għat-teknikalitajiet ta' aċċess skont dan ir-Regolament.
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Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(22) Il-klijenti għandu jkollhom id-dritt, 
b'mod li jkun faċli għalihom, li jagħżlu 
bejgħ separat tas-servizzi roaming mill-
bejgħ tal-pakkett mobbli domestiku 
tagħhom. Bħalissa hemm diversi modi kif 
faċilità għall-bejgħ separat tas-servizzi 
roaming tista' tiġi teknikament 
implimentata, inklużi IMSI doppja (żewġ 
Identitajiet separati Internazzjonali tal-
Abbonat Mobbli fuq l-istess SIM card), 
IMSI unika (il-kondiviżjoni ta' Identità 
unika Internazzjonali tal-Abbonat Mobbli 
bejn il-fornitur domestiku u dak tar-
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ikun fl-Unjoni u bl-istess livell ta' kwalità. roaming ) u l-kombinamenti ta' IMSI 
doppja jew unika bi dritt għall-abbonat li 
jibdel fornitur f'pajjiż miżjur (local break 
out).  Filwaqt li dan ir-Regolament 
m'għandux jistabbilixxi kwalunkwe 
soluzzjoni teknika partikolari sabiex 
jikseb l-għan li jippermetti l-bejgħ separat 
tas-servizzi roaming, iżda jwitti t-triq 
għas-soluzzjoni l-aktar effettiva u 
effiċjenti, inklużi soluzzjonijiet 
ikkombinati, li għandhom jiġu żviluppati 
mill-BEREC b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni, rekwiżiti essenzjali 
għandhom jiġu stipulati fir-rigward tal-
karatteristiċi tekniċi li għandhom ikunu 
sodisfati minn kull faċilità għal bejgħ 
separat ta' servizzi roaming. Dawk ir-
rekwiżiti essenzjali għandhom jinkludu l-
introduzzjoni ta' possibbiltà b'mod 
koordinat fl-Unjoni kollha, għall-klijenti
biex jagħżlu malajr u faċilment fornitur 
differenti għas-servizzi roaming mingħajr 
ma jibdlu n-numru tagħhom fejn is-servizzi 
roaming jiġu pprovduti jkun fejn ikun fl-
Unjoni u bl-istess livell ta' kwalità. Barra 
minn hekk, roaming barra l-Unjoni jew 
minn ċittadini ta' pajjiż terz fl-Unjoni 
m'għandux jitwaqqaf. Għalhekk mir-
rekwiżiti essenzjali jirriżulta li kull 
soluzzjoni teknika għandha tiżgura l-
interoperabilità tas-servizzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi l-kriterji essenzjali li għandha tissodisfa kwalunkwe 
faċilità għal bejgħ separat ta' servizzi roaming, iżda mhux jippreskrivi kwalunkwe metodu 
teknoloġiku.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

regolatorji fuq it-tariffi bl-ingrossa u bl-
imnut għal servizzi ta' roaming ta' 
telefonati bil-vuċi, ta' SMS u ta' dejta ma 
jinżammux għal żmien itwal milli meħtieġ 
meta s-soluzzjonijiet strutturali jkunu
implimentati b'mod sħiħ u l-kompetizzjoni 
tkun żviluppata biżżejjed fis-suq tar-
roaming, il-Kummissjoni għandha 
teżamina mill-ġdid l-operazzjoni ta' dan 
ir-Regolament fl-2016 u tanalizza jekk 
inkisbux l-objettivi ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tariffi massimi bl-ingrossa u bl-imnut għandhom jitneħħew biss meta jkun hemm 
kompetizzjoni effettiva. Għalhekk, din id-deċiżjoni għandha tiġi rieżaminata fl-2016 sabiex 
tħalli biżżejjed ħin għall-iżvilupp tal-kompetizzjoni bbażata fuq il-miżuri strutturali.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 66 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66a) Hemm diverġenzi kbar bejn tariffi 
regolati tar-roaming fl-Unjoni u tariffi 
tar-roaming imħallsa mill-konsumaturi 
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meta jivvjaġġaw barra mill-Unjoni, li 
baqgħu għoljin b'paragun mal-prezzijiet 
fl-Unjoni. Minħabba n-nuqqas ta' 
approċċ konsistenti dwar il-miżuri ta' 
trasparenza u salvagwardja rigward ir-
roaming barra l-Unjoni, il-konsumaturi 
mhumiex kunfidenti dwar id-drittijiet 
tagħhom u għalhekk ħafna drabi jaqtgħu 
qalbhom milli jużaw servizzi mobbli waqt 
li jkunu qegħdin barra. Dan għandu 
impatt negattiv indirett fuq l-iżvilupp tas-
suq intern għas-servizzi tar-roaming. 
Huwa għalhekk neċessarju li din il-
problema tiġi indirizzata wkoll billi jiġu 
applikati ċerti miżuri ta' trasparenza u 
salvagwardja lis-servizzi tar-roaming 
pprovduti barra l-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-konsumaturi għadhom f'periklu li jirċievu kontijiet li jaħsdu (bill-shock) meta 
jivvjaġġaw f'pajjiżi terzi, ċerti dispożizzjonijiet ta' salvagwardja għandhom jiġu estiżi biex 
jinkludu wkoll servizzi roaming (bil-vuċi, SMS, dejta) barra mill-Unjoni.  Din l-emenda hija 
parti minn ġabra ta' emendi għal dak l-għan. L-emendi l-oħra kkonċernati huma 6, 8-9, 40-
43, 46 (parzjalment) u 47-50. 

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

għandhom jagħtu lill-klijenti tagħhom, 
sakemm dawn jinsabu fl-Unjoni, fuq talba 
u bla ħlas, informazzjoni addizzjonali dwar 
it-tariffi għal kull minuta jew unità ta' dejta 
(inkluża l-VAT) meta jiġu magħmulin jew 
riċevuti telefonati bil-vuċi, kif ukoll sabiex 
jintbagħtu u jiġu riċevuti SMS, MMS u 
servizzi oħra ta’ komunikazzjoni ta’ dejta 
fl-Istat Membru miżjur. Peress li ċerti 
gruppi ta' klijenti jistgħu jkunu informati 
tajjeb dwar it-tariffi tar-roaming l-operaturi 
għandhom jipprovdu l-possibbiltà li dawn 
faċilment jiddeċiedu li ma jibqgħux 
jirċievu dan is-servizz ta' messaġġi 
awtomatiċi.

Or. en

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li d-diżakkoppjament  jista' jwassal għal trasparenza akbar rigward it-tariffi għas-
servizzi mobbli differenti, dan jista' jirriżulta wkoll f'kumplessità akbar tat-tariffi. Għalhekk, 
il-fornituri domestiċi huma meħtieġa jinfurmaw b'mod ċar lill-klijenti tagħhom dwar il-
possibbiltà li jagħżlu fornitur alternattiv tar-roaming. Barra minn hekk, il-konsumaturi 
għandhom jiġu pprovduti b'informazzjoni li tinftiehem u trasparenti rigward il-prezzijiet u l-
karatteristiċi tas-servizz.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) B’mod partikolari, operaturi mobbli 
għandhom jipprovdu lill-klijenti roaming 
tagħhom b’informazzjoni personalizzata 
dwar it-tariffi applikabbli għal dawk il-
klijenti għal servizzi ta' roaming ta' dejta 
kull darba li jibdew servizz ta' roaming ta' 
dejta hekk kif jaslu fi Stat Membru ieħor. 
Din l-informazzjoni għandha tinbagħat lit-
telefown mobbli tagħhom jew apparat 
mobbli ieħor b’mod l-aktar adattat biex 
jirċevuh u jifhmuh malajr.

(70) B’mod partikolari, operaturi mobbli 
għandhom jipprovdu lill-klijenti roaming 
tagħhom b’informazzjoni personalizzata 
dwar it-tariffi applikabbli għal dawk il-
klijenti għal servizzi ta' roaming ta' dejta 
kull darba li jibdew servizz ta' roaming ta' 
dejta hekk kif jaslu f'pajjiż ieħor. Din l-
informazzjoni għandha tinbagħat lit-
telefown mobbli tagħhom jew apparat 
mobbli ieħor b’mod l-aktar adattat biex 
jirċevuh u jifhmuh malajr.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71) Sabiex jiġi ffaċilitat il-fehim tal-
klijenti tal-konsegwenzi finanzjarji tal-użu 
ta’ servizzi ta' roaming ta' dejta regolati u 
sabiex ikunu jistgħu jimmonitoraw u 
jikkontrollaw l-infiq tagħhom, il-fornitur 

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

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

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) However, since the entry into force of 
the amendments introduced by Regulation 
(EC) No 544/2009, it has been observed 
that it is less probable that customers 
under pre-paid tariffs suffer from ‘bill 
shocks’ for the use of data roaming 
services, given that the amount of credit 
available is already chosen in advance. 
Barra minn hekk, bit-tariffa Ewro-dejta 
tranżitorja b'rati regolati għal tariffi tar-
roaming ta' dejta, dawn il-klijenti se 
jibbenefikaw ukoll minn protezzjoni 
addizzjonali kontra l-prezzijiet għoljin 
għal dawk is-servizzi. Għal dawn ir-
raġunijiet, id-dispożizzjonijiet dwar il-
limitu tal-interruzzjoni tas-servizz ma 
għandhomx japplikaw għal klijenti li 
għandhom kuntratti mħallsin minn qabel.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni
Bħalissa l-konsumaturi Ewropej huma protetti minn salvagwardja awtomatika kontra l-
kontijiet li jaħsdu tar-roaming tad-dejta Il-konsumaturi li jħallsu wara u dawk li jħallsu minn 
qabel għandhom igawdu mill-istess livell ta' protezzjoni.  Il-mekkaniżmu ta' salvagwardja 
għall-konsumaturi li jħallsu minn qabel għalhekk m'għandux jitneħħa.
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Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
Sabiex jiġu indirizzati problemi nnutati mill-BEREC, MMS għandhom jiġu esklużi mid-
definizzjoni ta' servizz roaming tad-dejta, filwaqt li jibqgħu koperti minn dispożizzjonijiet ta' 
trasparenza.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-proposta tal-Kummissjoni tindika direzzjoni (IMSI doppja) li r-Rapporteur iqis li 
tkun mezz teknikament vijabbli li jistimula l-għażla tal-utent u l-kompetizzjoni, jista' jkun 
hemm mezzi oħra, bħala pereżempju l-kombinament ta' IMSI unika u local break out, li b'mod 
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ġenerali jistgħu jkunu aktar attraenti. Bħala kwistjoni ta' prinċipju, dan ir-Regolament 
għandu jkun newtrali rigward il-mezzi tekniċi użati biex iwettqu d-diżakkoppjament 
b'kunsiderazzjoni wkoll tal-possibbiltà ta' metodi oħra ġodda u aktar effettivi fil-futur.

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ipprezzar għall-interkonnessjoni 
marbuta mad-dispożizzjoni tal-faċilità 
għal bejgħ separat tas-servizzi roaming 
stabbiliti taħt l-Artikolu 5 għandu jkun 
orjentat lejn il-prezz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tbeħħa mill-Artikolu 5 peress li l-ipprezzar għall-interkonnessjoni jirreferi għall-ipprezzar 
bl-ingrossa.

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modalitajiet għall-aċċess u l-interkonnessjoni skont dan ir-Regolament għandhom ikunu 
konsistenti mad-Direttiva dwar l-Aċċess 2002/19 sabiex inaqqsu r-riskji ta' 
interpretazzjonijiet differenti li jistgħu pereżempju jinħolqu billi tiġi introdotta definizzjoni 
separata ta' aċċess f'dan ir-Regolament. Id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva dwar l-
Aċċess jinkludu obbligi relatati man-nondiskriminizzjoni u l-interoperabilità. Ara AM 17.
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Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex jiġi żgurat approċċ regolatorju 
konsistenti għall-aċċess bl-ingrossa għal 
provvediment ta' servizzi roaming, il-
BEREC b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandu jistipula linji gwida 
għall-kondizzjonijiet tal-aċċess għan-
netwerk bil-għan li jiġu pprovduti s-
servizzi roaming.

4. Sabiex jiġi żgurat approċċ regolatorju 
konsistenti għall-aċċess bl-ingrossa għal 
provvediment ta' servizzi roaming, il-
BEREC b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandu fi żmien sitt xhur 
wara l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament,
jistipula linji gwida għall-kondizzjonijiet 
tal-aċċess għan-netwerk bil-għan li jiġu 
pprovduti s-servizzi roaming.

Or. en

Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Artikoli 3 u 4 ("Qafas ġenerali għall-
aċċess u l-interkonnessjoni" u "d-
Drittijiet u l-obbligi għall-impriżi"), 9 u 
10 ("Obbligu tat-trasparenza" u "Obbligu 
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tan-nondiskriminazzjoni") u 12 ("Obbligi 
tal-aċċess għal, u l-użu ta', faċilitajiet 
speċifiċi ta' netwerks") tad-Direttiva dwar 
l-Aċċess għandhom japplikaw għall-
aċċess u l-interkonnessjoni hawn taħt.

Or. en

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. B'effett mill-1 ta' Lulju 2014, il-
fornituri domestiċi għandhom jippermettu 
li l-abbonati tagħhom ikollhom aċċess għal 
servizzi ta' roaming ta' telefonati bil-vuċi, 
SMS u dejta ta' kwalunkwe fornitur 
alternattiv ta' roaming interkonness.

Or. en

Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Qabel id-data msemmija fil-paragrafu 1, 
il-fornituri domestiċi għandhom jgħarrfu 
lill-klijenti roaming tagħhom b'mod ċar, 
komprensiv u faċilment aċċessibbli dwar 
il-possibbiltà li ma jibqgħux abbonati mas-
servizzi roaming eżistenti tagħhom u li 
jagħżlu servizzi roaming mingħand fornitur 
alternattiv ta' roaming. Klijenti roaming 
għandu jkollhom id-dritt li jagħżlu fornitur 
alternattiv ta' roaming meta jridu, skont il-
paragrafi 3 u 4.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti normalment ikunu inqas lesti li jaqilbu għal offerti oħra. Sabiex jitħallew jagħmlu 
għażla informata, il-fornituri domestiċi għandhom ikunu meħtieġa jinfurmaw lill-klijenti 
tagħhom dwar il-bidliet u l-possibbiltà li jagħżlu fornitur alternattiv tar-roaming b'mod ċar u 
li jinftiehem.

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' bidla bejn fornituri differenti ta' roaming huwa twil wisq u ma jirriflettix l-
aspetattivi tal-klijent. Għalhekk il-bidla għandha tkun possibbli fi żmien massimu ta' tliet 
ijiem xogħol. F'każ li l-konsumatur jabbona għal pakett domestiku li jinkludi prezzijiet ta' 
roaming għajr l-Eurotariffa, it-tariffa Ewro-SMS jew it-tariffa Ewro-dejta, il-perjodu ta' bidla 
ssuġġerit ta' tliet xhur huwa estensiv wisq u m'għandux ikun iktar minn xahrejn,

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara AM 22,li tindirizza l-każ ta' operatur wieħed li jfixkel it-trasferiment għal ieħor.

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jużaw is-setgħat tagħhom 
skont l-Artikolu 16, inter alia, biex 
jiżguraw li penali xierqa, inkluż obbligu 
ta' kumpens lill-abbonati, jiġu imposti fuq 
il-fornituri meta bidla ta' abbonat lill-
fornitur alternattiv ta' roaming tittardja 
jew inkella tiġi mfixkla.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

B'mod simili għad-dispożizzjonijiet dwar il-portabilità fid-Direttiva dwar is-Servizzi 
Universali u sabiex tiġi żgurata konsistenza ma' dik id-Direttiva, il-fornituri m'għandhomx 
ikunu obbligati jiffaċilitaw il-konklużjoni ta' kuntratti ma' kompetituri (kwistjoni li tiddependi 
wkoll fuq kif il-fornitur alternattiv jaġixxi), iżda għandhom ikunu soġġetti għal sanzjonijiet 
effettivi f'każ ta' xkiel.

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp tas-suq uniku, 
l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet tekniċi 
għall-faċilità ta' bejgħ separat ta' servizzi 
roaming għandha tissodisfa b'mod 
partikolari r-rekwiżiti essenzjali li ġejjin:

Or. en

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-implimentazzjoni tas-soluzzjonijiet 
tekniċi għandha ssir fl-istess ħin fl-Unjoni 
kollha;

Or. en

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 - punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) utenti finali għandhom ikunu jistgħu 
jżommu n-numru eżistenti tat-telefown 
ċellulari tagħhom;
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Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 - punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) utenti finali għandhom ikunu jistgħu 
jaqilbu faċilment u malajr għal fornitur 
alternattiv ta' roaming u bejn fornituri 
alternattivi ta' roaming filwaqt li jżommu 
l-operatur domestiku tagħhom;

Or. en

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 - punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) roaming minn ċittadini tal-Unjoni 
f'pajjiżi terzi jew minn ċittadini ta' pajjiżi 
terzi fl-Unjoni m'għandux jitwaqqaf;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tar-Regolament propost għandu jibqa' newtrali rigward s-soluzzjoni strutturali tad-
diżakkoppjament. Minħabba l-iżvilupp rapidu tat-teknoloġija, ikun qabel il-waqt li titħeġġeġ 
soluzzjoni waħda peress li jista' jkun hemm aktar soluzzjonijiet adattati fil-futur. Il-proposta 
għandha tiffoka fuq ir-rekwiżiti essenzjali li tista' tiltaqa' magħhom soluzzjoni teknika, inkkluż 
il-fatt li konsumatur jista' jżomm l-istess numru. Mir-rekwiżiti essenzjali kif ukoll mid-
Direttiva dwar l-Aċċess, jirriżulta li kull soluzzjoni teħtieġ tippermetti grad ta' 
interoperabilità sabiex tevita kull saturazzjoni teknika.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex ikun hemm bejgħ separat ta' 
servizzi roaming, l-operaturi għandhom 
jiżguraw li sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Lulju 2014, il-faċilitajiet li jissodisfaw 
ir-rekwiżiti tal-paragrafu 1 ikunu ġew 
implimentati. M'għandu jkun hemm l-ebda 
tariffa diretta għall-utenti finali għall-użu
tal-faċilità għal bejgħ separat ta' servizzi 
roaming

Or. en

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-BEREC, wara li kkonsulta l-partijiet 
interessati u b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandu jistipula fi żmien 
perjodu raġonevoli li ma jaqbiżx tliet xhur 
wara l-adozzjoni tal-linji gwida ta' dan ir-
Regolament li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
essenzjali stabbiliti fil-paragrafu 1 fir-
rigward ta' soluzzjonijiet tekniċi 
armonizzati relatati mal-faċilità għal 
servizzi roaming separati u tal-proċeduri 
armonizzati biex jinbidel il-fornitur ta' 
servizzi roaming. Fuq talba motivata mill-
BEREC, il-Kummissjoni tista' testendi dak 
il-perjodu.
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Il-BEREC għandu jżomm il-linji gwida 
taħt rieżami u, b'kunsiderazzjoni tal-
applikazzjoni prattika tagħhom, joħroġ 
linji gwida rieżaminati jekk ikun meħtieġ 
biex jinkisbu rekwiżiti b'mod aktar effettiv 
u effiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BEREC għandu jissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni ta' dawk il-linji gwida u joħroġ linji 
gwida rieżaminati jekk iqis li l-effettività u l-effiċjenza tal-linji gwida inizjali għandhom 
jitjiebu.

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tipprovdi għal att legalment vinkolanti u direttament applikabbli, il-Kummissjoni, 
wara li kkonsultat il-BEREC, għandu jkollha s-setgħa (iżda mhux obbligata) li tadotta atti 
delegati biex tiżgura kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-faċilità għal bejgħ 
separat. Il-Kummissjoni għandha tkun tista' tadotta tali atti delegati malajr.

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1



PE476.117v01-00 24/43 PR\885090MT.doc

MT

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 32
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  0.07  u EUR  0.04  , 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 0.04 sa ma jiskadi dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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
0.07  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  0,06  fl-1 ta’ Lulju 2013 u 0,05 
fl-1 ta' Lulju 2014. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikoli 19, dawn it-tariffi bl-imnut 
massimi regolati għall-Ewrotariffa 
għandhom jibqgħu validi sat-
30 ta’ Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 34
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 

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 
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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.

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 ix-
xahrejn.

Or. en

Emenda 35
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  0,03  għal kull messaġġ SMS u 
għandu jonqos 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.

Or. en

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012  , it-tariffa 



PR\885090MT.doc 27/43 PE476.117v01-00

MT

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.

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 titnaqqas għal 
EUR 0,07 fl-1 ta' Lulju 2012, għal 0,06 fl-
1 ta' Lulju 2013 u għal 0,05 fl-1 ta' Lulju 
2014.. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 19, dawn it-tariffi bl-imnut 
regolati għall-Ewro-SMS għandhom 
jibqgħu ta' EUR 0.05 sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 37
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 
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.

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

Or. en

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – 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 
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 19, 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.

Or. en

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 19, it-
tariffa bl-imnut massima regolata għandha 
tibqa' ta' EUR 0.20, għal kull megabyte 
użat sat-30 ta' Ġunju 2016.

Or. en
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Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe klijent roaming jista’ jitlob 
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.

5. Kwalunkwe klijent roaming jista’ jitlob 
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 ix-
xahrejn. Tariffa Ewro-dejta dejjem tista’ 
tingħaqad ma’ tariffa Ewro-SMS u 
Ewrotariffa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla minn jew għal tariffa Euro-dejta għandha tkun possibbli fi żmien massimu ta' ġurnata 
waħda ta' xogħol. F'każ li klijent jabbona għall-pakkett domestiku li jinkludi prezzijiet ta' 
roaming għajr l-Ewrotariffa, it-tariffa Ewro-SMS jew it-tariffa Ewro-dejta, il-perjodu 
suġġerit ta' bidla ta' tliet xhur huwa estensiv ħafna u għalhekk il-perjodu ta' bidla m'għandux 
ikun iktar minn xahrejn.

Emenda 41
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 
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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 
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 
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jew 3 rispettivament ġew issodisfati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-kompetizzjoni tiżviluppa kif mistenni u l-prezzijiet jonqsu sostanzjalment taħt is-
salvagwardji, is-salvagwardji awtomatikament isiru anqas importanti.  Possibbiltà għal 
tneħħija avvanzata tal-limiti tidher teknikament kumplessa biex tiġi abbozzata b'mod xieraq u 
l-prokura proposta tal-Kummissjoni għall-kompetizzjoni (il-limitu ta' 75%) mhijiex effettiva. 
Għalhekk, il-possibbiltà għal tneħħija avvanzata tal-limiti għandha tkun marbuta mar-rieżami 
skont l-Artikolu 19 (li hu propost li jiġi estiż u li jinkludi l-obbligu ta' rappurtar fuq BEREC 
kif imsemmi fl-Artikolu 13(1) mill-Kummissjoni.

Emenda 42
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 roaming

Or. en

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

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 
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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.

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 f'pajjiż miżjur.

Or. en

Emenda 44
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 f'pajjiż miżjur.

Or. en

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tinkludi wkoll in-numru mingħajr 
ħlas imsemmi fil-paragrafu 2 għall-aċċess 
għal informazzjoni aktar dettaljata u 
informazzjoni dwar il-possibbiltà ta’ aċċess 
għas-servizzi ta’ emerġenza billi wieħed 
iċempel in-numru ta’ emerġenza 
Ewropew 112 bla ħlas.

Għandha tinkludi wkoll in-numru mingħajr 
ħlas imsemmi fil-paragrafu 2 għall-aċċess 
għal informazzjoni aktar dettaljata u, jekk 
applikabbli informazzjoni dwar il-
possibbiltà ta’ aċċess għas-servizzi ta’ 
emerġenza billi wieħed iċempel in-numru 
ta’ emerġenza Ewropew 112 bla ħlas.

Or. en

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2
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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 
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) jew tagħmir ieħor li 
m'għandux il-funzjoni ta' SMS.

Or. en

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

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, 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 
għandhom japplikaw kemm għall-klijenti 
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għandhomx japplikaw għall-klijenti li
jħallsu minn qabel. 

li jħallsu minn qabel kif ukoll għal dawk li 
jħallsu wara.

Or. en

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 
ikun avża lill-fornitur domestiku tiegħu li 
ma għandux bżonn din l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 49
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 

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' 
dejta f'dak il-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 
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jinftiehem malajr. jinftiehem malajr.

Or. en

Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 bl-
imnut ta' roaming tad-dejta pprovduti 
kemm fl-Unjoni kif ukoll barra minnha u
li tiggarantixxi li, mingħajr il-kunsens 
espliċitu tal-klijent, in-nefqa akkumulata 
għal tali servizzi bl-imnut ta' roaming ta’ 
dejta fuq perjodu speċifikat ta’ użu ma 
taqbiżx limitu finanzjarju speċifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

estensjoni tat-twissijiet għal-limitu ta' interruzzjoni għal barra t-territorju tal-UE sabiex jiġu 
evitati kontijiet li jaħsdu

Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dan l-Artikolu għandu wkoll japplika 
għall-klijenti li jużaw servizzi ta' roaming 
ta' dejta pprovduti minn fornitur 
domestiku barra l-Unjoni.

Or. en
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Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Eżerċizzju tad-delega
1. Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati
hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu.
2. Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 5 għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għad-dewmien tar-
Regolament.
3. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikaha fl-
istess ħin lill-Parlament Ewropew u lill-
Kummissjoni.
4. Att delegat għandu jidħol fis-seħħ biss 
meta ma jkun ġie espress l-ebda obbligu 
la lill-Parlament Ewropew u lanqas lill-
Kunsill fi żmien xahrejn ta' notifika ta' 
dak l-att lill-Parlament u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
t-tnejn li huma infurmaw lill-
Kummissjoni li huma mhux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif 1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif 
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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:

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

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-implimentazzjoni ta' rimedji strutturali fl-2014, ikun qabel il-waqt li jiġi vvalutat 
diġà l-impatt fuq is-suq tar-roaming fl-2015. Għalhekk, l-evalwazzjoni se ssir aktar tard, l-
aktar kmieni fl-2016 sabiex wieħed ikollu stampa ċara tas-suq jiffunzjona. Huwa essenzjali li 
l-limiti jitneħħew biss meta jkun hemm suq kompetittiv.

Emenda 54
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 u t-tendenzi mistennija tal-
futur 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;

Or. en

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk ir-rapport juri li l-miżuri strutturali 2. Jekk ir-rapport juri li l-miżuri pprovduti 
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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.

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, li jiġu introdotti miżuri 
addizzjonali jew li jiġi estiż id-dewmien ta' 
kwalunkwe tariffa massima bl-ingrossa 
jew bl-imnut kif previst fl-Artikoli 6 sa 9 u
11 sa 12.

Or. en

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha, tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
funzjonament tar-Regolament kull sentejn 
wara r-rapport previst fil-paragrafu 1. Ir-
rapport  għandu jinkludi sommarju tal-
monitoraġġ tal-forniment ta’ servizzi 
roaming fl-Unjoni  u valutazzjoni tal-
progress li jkun sar lejn il-kisba tal-
objettivi ta’ dan ir-Regolament, inkluż 
permezz ta’ referenza għall-kwistjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1.

3. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi rapport interim lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
funzjonament tar-Regolament fi żmien 
sentejn mid-[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament) u mbagħad rapport kull
sentejn wara r-rapport previst fil-
paragrafu 1 Kull rapport  għandu jinkludi 
sommarju tal-monitoraġġ tal-forniment ta’ 
servizzi roaming fl-Unjoni  u valutazzjoni 
tal-progress li jkun sar lejn il-kisba tal-
objettivi ta’ dan ir-Regolament, inkluż 
permezz ta’ referenza għall-kwistjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sabiex jiġu vvalutati l-iżviluppi 
kompetittivi fis-swieq tar-roaming, il-
BEREC għandu jiġbor dejta fuq bażi 
regolari dwar l-iżvilupp ta' tariffi bl-imnut 
u bl-ingrossa għal servizzi bil-vuċi, ta' 
SMS u ta' roaming tad-dejta. Din id-dejta 
għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni, 
tal-anqas darbtejn fis-sena. Il-
Kummissjoni għandha tippubblikaha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rieżami għandu jiġi pospost għal sena sabiex tkun tista' ssir valutazzjoni sħiħa tal-iżviluppi 
kompetittivi dwar id-diversi taqsimiet tas-suq tar-roaming.  Dan għandu jiġi estiż, sabiex 
jobbliga lill-Kummissjoni tindirizza mhux biss estensjoni possibbli tad-dewmien tal-limiti ta' 
salvagwardja jew modifiki tal-miżuri strutturali iżda wkoll biex tvarja l-limiti ta' 
salvagwardja, f'każ li ma jistgħux jitneħħew, jew tintroduċi miżuri strutturali.  Il-Kummissjoni 
għandha tiġi ggwidata minn rapporti ġenerali mill-BEREC (dispożizzjoni li tneħħiet mill-
Artikolu 13 propost tal-Kummissjoni).
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Introduzzjoni

Miljun ċittadin fl-Ewropa jużaw telefowns ċellulari kuljum biex iċemplu, jibagħtu u jirċievu 
messaġġi testwali jew għan-navigazzjoni fl-internet. U n-numru tal-utenti ta' servizzi mobbli 
tal-internet kuljum qed jiżdied. Permezz ta' dan, il-grupp tal-utenti potenzjali ta' servizzi 
roaming dejjem qed jiżdied. Pereżempju, f'riċerka attwali tal-Ewrobarometru dwar ir-
roaming, kważi tliet kwarti tal-persuni mistoqsija qalu li, waqt l-aħħar żjara barra mill-pajjiż 
tagħhom, huma użaw is-servizzi għat-terminazzjoni ta' sejħa, biex jibagħtu messaġġi testwali 
jew għan-navigazzjoni fl-internet.1

Minkejja din it-tendenza, il-maġġoranza tal-Ewropej jitfu s-servizzi mobbli meta jkunu barra 
mill-pajjiż minħabba l-biża' minn "kontijiet li jaħsdu". Peress li spiss iċ-ċittadini jirċievu 
kontijiet orrendi għas-servizzi ta' komunikazzjoni mobbli li jkunu għamlu barra mill-pajjiż 
wara li jiġu lura minn barra l-pajjiż. Rigward ir-roaming tad-dejta, hija biss minoranza ta' 19% 
tal-utenti tan-network mobbli li jinnavigaw fl-internet bit-telefown ċellulari barra mill-pajjiż, 
li jikkunsidraw il-prezzijiet li jirriżultaw bħala ġusti.2 Skont il-Kummissjoni, l-ispejjeż medji 
għal kull megabyte jammontaw għal aktar minn EUR 2, f'każijiet estremi jistgħu jaslu sa 
EUR 12.3 Din l-irregolarità hija l-aktar minħabba li s'issa fis-suq tar-roaming , il-
kompetizzjoni għadha limitata. 

It-tariffi għoljin wisq tar-roaming u l-użu limitat ta' servizzi roaming li jirriżulta minnhom fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea, la huma favorevoli għall-klijenti Ewropej u lanqas għall-ekonomija 
Ewropea. Dan l-iżvilupp huwa kuntrarju għall-ħsieb ewlieni ta' suq komuni Ewropew. 

Din is-sitwazzjoni għandha tiġi indirizzata permezz tal-proposta ta' regolament preżenti. Fl-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa4tal-2010, il-Kummissjoni stabbiliet l-għan li t-tariffi tar-
roaming u tal-komunkazzjoni mobbli domestika għandhom jinġabu konformi ma' xulxin sal-
2015. Il-Parlament Ewropew ilu s-snin jitlob dan u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex 
taħdem għal dan permezz ta' proposti leġiżlattivi. 

II. Il-qafas legali s'issa u l-effett tiegħu fuq is-suq tar-roaming

F'Ġunju 2007, il-Parlament Ewropew kien diġà ħareġ l-ewwel regolament dwar ir-roaming 
f'networks pubbliċi tal-komunikazzjoni mobbli fil-komunità5 sabiex jikontribwixxi għal 
funzjonament bla problemi tas-suq komuni u fl-istess ħin jilħaq livell għoli ta' ħarsien tal-
                                               
1 Special Eurobarometer 356, „Report on Roaming 2010“, Frar 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 s.o.
3 Kummissjoni Ewropea, "Rapport interim dwar il-qagħda tal-iżvilupp tas-servizzi tar-roaming fl-Unjoni 
Ewropea", Ġunju 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:mt:PDF
4 Kummissjoni Ewropea, "Aġenda Diġitali għall-Ewropa", Mejju 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:MT:PDF
5 Regolament (KE) Nru. 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:MT:NOT
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konsumatur, kif ukoll biex jippromwovi l-kompetizzjoni u t-trasparenza fis-suq. Fis-sena 
2008, il-Kummissjoni ivvalutat l-effetti ta' dan ir-Regolament u waslet għall-konklużjoni li l-
kompetizzjoni għadha ma tiffunzjonax b'mod sodisfaċenti. Riżultat ta' dan, hija pproponiet 
aktar proposti għall-emenda tar-regolament dwar ir-roaming1. Dawn l-emendi inħarġu mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill f'Ġunju 2009. Huma kienu jinkludu l-estensjoni taż-żmien 
tar-regolament u l-estensjoni tal-qasam tal-applikazzjoni tiegħu għal servizzi ta' SMS u ta' 
roaming tad-dejta. Dan ir-regolament emendat tar-roaming jiskadi fit-30 ta' Ġunju 2012. 

Ir-regolament dwar ir-roaming li japplika fil-preżent jistabbilixxi limiti massimi ta' prezzijiet 
għal servizzi bil-vuċi, tal-SMS u tar-roaming fil-livelli tal-fornitur u tal-klijenti. Anki għar-
roaming tad-dejta, ġie stabbilit limitu massimu tal-prezzijiet, iżda biss fil-livell tal-fornituri. 

Minbarra dan, ġew introdotti dispożizzonijiet ta' trasparenza favur il-klijenti.  Għalhekk, il-
fornituri għandhom jibagħtu lill-klijenti tagħhom informazzjoni dwar ħlasijiet ta' roaming, 
hekk kif il-klijent jivvjaġġa fi Stat Membru ieħor. Minbarra dan, sabiex jiġu evitati "kontijiet 
li jaħsdu" għal servizzi ta' roaming ta' dejta, japplika limitu massimu ta' EUR 50 għall-klijenti 
kollha, li għadhom m'għażlux limitu massimu ieħor ta' spejjeż.

Mir-rapport interim preżentat quddiem il-Kummissjoni f'Lulju 2011 dwar il-qagħda tal-
iżvilupp tas-servizzi tar-roaming fl-Unjoni Ewropea2, jirriżulta li l-fornituri tas-servizz tal-
komunikazzjoni mobbli fl-Unjoni Ewropea naqqsu t-tariffi tar-roaming tagħhom skont il-
limiti massimi tal-prezzijiet tal-UE li ġew introdotti. Minkejja dan, il-klijenti għadhom mhux 
qed jiġu offruti tariffi li huma baxxi sew aktar mill-prezzijiet massimi. Il-Kummissjoni 
tattribwixxi dan għall-fatt li l-kompetizzjoni fis-suq tar-roaming mhijiex żviluppata biżżejjed 
u għad hemm problemi strutturali. 

III. Il-proposta tal-Kummissjoni għar-riformulazzjoni tar-regolament dwar ir-roaming 

Sabiex tippromwovi l-kompetizzjoni, il-Kummissjoni, permezz tal-proposta ta' regolament 
tagħha, tipproponi strateġija b'żewġ binarji. Minbarra l-limiti massimi tal-prezzijiet li diġà 
jeżistu, issa għandhom jiġu introddotti wkoll miżuri strutturali. 

1. Miżuri strutturali

Il-proposta ta' regolament tippjana żewġ miżuri strutturali, li bl-għajnuna tagħhom għandha 
tiġi trattata l-problema oriġinali tan-nuqqas ta' kompetizzjoni fis-suq tar-roaming tal-Unjoni 
Ewropea. Ir-rapporteur tilqa' strateġija innovattiva ġdida, iżda tara potenzjal ta' titjib fir-
rigward tal-proġetti ta' implimentazzjoni li ġew suġġeriti. 

a) Aċċess għal roaming bl-ingrossa

Għandu jiġi faċilitat l-użu fis-suq tar-roaming għall-fornituri alternattivi li m'għandhomx 
network għalihom (e.ż. fornituri ta' network virtwali tal-komunikazzjoni mobbli – MVNO), 

                                               
1 Regolament (KE) Nru. 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:MT:PDF
2 Kummissjoni Ewropea, "Rapport interim dwar il-qagħda tal-iżvilupp tas-servizzi tar-roaming fl-Unjoni 
Ewropea", Ġunju 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:mt:PDF
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billi l-fornituri ta' networks fi Stati Membri oħrajn ikollhom jagħtu aċċess għan-networks 
tagħhom bi prezzijiet bl-ingrossa (l-hekk imsemmi "aċċess għal roaming bl-ingrossa"). Dan 
għandu jwassal għal aktar kompetizzjoni bejn il-fornituri fis-suq tar-roaming u għalhekk 
għandu joħloq aktar inizjattiva sabiex il-klijenti jiġu provduti bi prezzijiet u servizzi aktar 
attraenti.  

Sabiex il-fornituri alternattivi ikollhom aċċess bl-istess mod fuq il-livell tal-fornituri, skont ir-
rapporteur, il-miżura għall-għoti tal-aċċess għandha tiġi estiża b'obbligu li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni. Permezz ta' dan, il-miżura tas-sena 2002 tkun konformi mal-arranġamenti 
tad-direttiva tal-aċċess1. L-obbligu għall-għoti tal-aċċess jista' jwassal biss għas-suċċess 
mixtieq jekk il-fornituri tan-network jiġu obbligati li jittrattaw d-domandi kollha tal-fornituri 
alternattivi bl-istess mod. 

b) Il-bejgħ separat tas-servizzi roaming 

It-tieni miżura strutturali tirrigwarda l-livell tal-konsumaturi. Fil-futur, il-klijenti għandhom 
ikunu jistgħu jakkwistaw is-servizzi roaming anki minn fornitur differenti minn dak tas-
servizzi domestiċi tagħhom.  Għalhekk il-klijenti jistgħu jiffirmaw kuntratt iktar irħis ma' 
fornitur konkurrenti li huwa separat mis-servizz nazzjonali tal-komunikazzjoni mobbli (l-hekk 
magħruf "bejgħ separat ta' servizzi roaming").  

Bażikament ir-raporteur tikkunsidra din il-miżura ta' separazzjoni bħala xierqa. Hemm dubju 
dwar kemm l-implimentazzjoni teknika għandha tiġi definita fir-regolament. Ir-rapporteur hija 
tal-fehma li minħabba l-iżvilupp rapidu teknoloġiku tal-lum, il-profil tar-roaming tal-Unjoni 
Ewropea tal-BEREC għandux jiġi definit f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni. Fir-
regolament dwar ir-roaming, għandhom jiġu formulati biss il-prinċipji bażiċi li soluzzjoni 
teknika futura għandha tkun konformi magħhom (e.ż. iż-żamma tan-numru tat-telefown).

2.  Il-limiti massimi tal-prezzijiet 

Sakemm il-miżuri strutturali isiru operattivi u l-kompetizzjoni twassal għal prezzijiet rħas 
għall-klijenti finali, permezz tal-proposta ta' regolament, irid jiġi definit pass pass it-tnaqqis 
tal-limiti massimi attwali tal-prezzijiet fil-livell tal-fornituri u tal-klijenti għal servizzi tal-vuċi 
u tal-SMS kif ukoll għandu jiġi introdott limitu massimu għall-prezzijiet tal-klijenti għal 
servizzi mobbli tad-dejta.  Il-Kummissjoni tissuġġerixxi, li sa Lulju 2014, klijenti tar-roaming 
għandhom iħallsu l-aktar 24 EURcents kull minuta għal telefonata li jagħmlu, massimu ta' 10 
EURcents għal telefonata li jirċievu, massimu ta' 10 EURcents talli jibagħtu messaġġi testwali 
u massimu ta' 50 EURcent għal kull megabyte għat-tniżżil ta' dejta u għan-navigazzjoni fl-
internet barra mill-pajjiż.    

Ir-rapporteur tilqa' l-fatt li issa għall-ewwel darba fl-Unjoni Ewropea kollha, għandhom jiġu 
regolati wkoll l-limiti massimi tal-prezzijiet fil-livell tal-klijenti għar-roaming tad-dejta. F'każ 
ta' servizzi ta' roaming tad-dejta, fl-2009 ġie reġistrat tkabbir ta' aktar minn 40%.2Minħabba t-

                                               
1 Direttiva 2002/19/KE, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:MT:PDF
2 Kummissjoni Ewropea, "Rapport interim dwar il-qagħda tal-iżvilupp tas-servizzi tar-roaming fl-Unjoni 
Ewropea", Ġunju 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:mt:PDF
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tixrid ta' smartphones u ta' apparat manwali ieħor, din it-tendenza għandha tibqa'.   Ir-
regolament tal-ħlasijiet għat-tniżżil ta' dejta barra l-pajjiż huwa għalhekk meħtieġ b'mod 
urġenti. 

Iżda r-rapporteur hija tal-fehma, li l-limiti massimi tal-prezzijiet suġġeriti mill-Kummissjoni 
mhumiex ambizzjużi biżżejjed.  Stħarriġ indipendenti juri li l-ispejjeż reali tal-fornitur għall-
provvista ta' servizzi roaming fil-medja Ewropea, huma ħafna aktar baxxi mil-limiti massimi 
suġġeriti fil-livell tal-fornituri. 1. B'mod speċjali, ir-rapporteur tikkunsidra l-ħlasijiet tal-
klijenti ssuġġeriti għal servizzi ta' roaming ta' dejta għoljin b'mod eżaġerat. Profitti li 
jirrapreżentaw erba' darbiet jew ħames darbiet tal-prezz tal-fornitur m'għandhomx jiġu 
ġustifikati.

Ir-rapporteur tippreferi, għalhekk, limiti tal-prezz aktar baxxi, kemm fil-livell tal-fornitur kif 
ukoll fil-livell tal-klijent għal servizzi tal-vuċi, tal-SMS u l-aktar tar-roaming tad-dejta. Fl-
istess ħin hija tikkunsidra li għandu jiġi żgurat profitt biżżejjed għall-fornitur biex 
jikkumpensa għall-investimenti li dawn ikunu għamlu fil-bini ta' network.    

3. Il-miżuri għat-titjib tat-trasparenza u tal-ħarsien tal-konsumaturi

Ir-regolament dwar ir-roaming li huwa fis-seħħ jinkludi serje ta' dispożizzjonijiet dwar it-
trasparenza, li kkontribwixxiet għal livell adegwat ta' ħarsien tal-konsumaturi. Minbarra l-
komunikazzjoni tas-servizzi tal-vuċi, tal-SMS u tar-roaming tad-dejta fid-dħul fin-network 
ċellulari ta' fornitur barrani, ġie introdott imblukkar b'mod li l-utenti, meta jilħqu ċertu limitu 
ta' spejjeż fl-użu tas-servizzi mobbli tal-internet, ikollhom jispjegaw jekk huma jixtiqux 
ikomplu jużaw is-servizzi ta' roaming tad-dejta.  

Minbarra l-introduzzjoni ta' miżuri strutturali ġodda, skont il-fehma tar-rapporteur, għandhom 
jiġu stabbiliti aktar sforzi għat-trasparenza. L-ewwel nett, jeħtieġ informazzjoni li tiftiehem 
aħjar dwar il-possibilitajiet u t-tariffi l-ġodda, li jirriżultaw għall-klijenti permezz tal-miżura 
ta' separazzjoni. Ir-rapporteur timpenja ruħha biex fil-futur kuntratti tar-roaming jiġu mfassla 
u kumpilati b'mod ċar u mhux kumplikat. 

Rigward l-avviż dwar "il-kontijiet li jaħsdu", ir-rapport jippjana li dan għandu jsir ukoll jekk 
jintużaw servizzi 'il hinn mill-Unjoni Ewropea. Fil-futur, dan l-avviż għandu jinkludi mhux 
biss l-ispejjeż għar-roaming tad-dejta iżda wkoll il-ħlasijiet għal servizzi tal-vuċi u tal-SMS. 
Finalment, mhux biss klijenti li jħallsu minn qabel għandhom igawdu minn dawn l-avviżi, 
iżda wkoll klijenti bil-kuntratt. 

                                               
1 GEREK, „MTR Benchmark snapshot“, Jannar/Lulju 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf and 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf


