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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur jiddisjaċiha dwar iż-żmien tal-propost Regolament għal Kontinent Konness, li 
jaħbat tard ħafna fit-terminu tal-Parlament Ewropew. Is-settur tat-telekomunikazzjonijiet u s-
servizzi provduti permezz tan-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika huma fundamentali 
għall-kompetittività tal-Unjoni Ewropea għat-terminu twil. Il-kalendarju maħsub għall-eżami 
ta' att leġiżlattiv li jista' jkollu impatt daqstant fundamentali fuq l-ekonomija mobbli, u 
għaldaqstant fuq l-ekonomija tagħna kollha kemm hi, mhux realistiku.

Il-Parlament Ewropew missu talab valutazzjoni bir-reqqa tal-impatt tar-Regolament propost 
mingħand is-servizzi tiegħu stess u missu kellu żmien suffiċjenti biex jipproċedi 
b'konsultazzjoni pubblika wiesgħa. Ir-rapporteur tinnota wkoll il-pożizzjoni kritika ta' 
BEREC dwar il-proposta tal-Kummissjoni. 

Bħala rimarka finali preliminari, ir-rapporteur tixtieq tenfasizza li l-operaturi ekonomiċi 
jeħtieġu ambjent li jappoġġahom u ċertezza tad-dritt. Għal din ir-raġuni, ir-rapporteur tinsab 
sorpriża dwar il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-roaming internazzjonali, 
sena biss wara l-adozzjoni tar-Regolament Roaming III.

Rigward l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, ir-rapporteur iffokat fuq tliet oqsma:

L-ewwel nett, fuq l-awtorizzazzjoni unika tal-UE: Din toħloq saff addizzjonali ta' 
regolamentazzjoni, filwaqt li mhux muri b'mod suffiċjenti li din l-iskema hi meħtieġa. Ir-
rapporteur temmen li l-eliminazzjoni ta' ostakoli mhux raġonevoli għall-forniment ta' servizzi 
transfruntieri tista' tinkiseb permezz ta' koordinazzjoni mtejba bejn l-NRAs u fi ħdan il-
BEREC billi jinħoloq, pereżempju, mudell ta' notifika armonizzat. Għaldaqstant, ir-rapporteur 
tipproponi t-tħassir tal-Kapitolu 2 tar-Regolament propost u l-introduzzjoni ta' emendi għad-
Direttiva 2002/20 (awtorizzazzjoni).

It-tieni nett, dwar in-newtralità tan-netwerk: Ir-rapporteur tipproponi li tiġi rikonoxxuta l-
possibilità għall-operaturi li joffru, u għall-utenti finali li jibbenefikaw, minn servizzi 
speċjalizzati sakemm dawn ma jagħmlux ħsara lill-kwalità ġenerali tas-servizzi ta' aċċess 
għall-internet. Għandhom ikunu permessi miżuri tal-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku, filwaqt li 
jitqiesu s-sistemi legali differenti tal-Istati Membri u bil-kundizzjoni li l-konsumaturi 
jibbenefikaw minn internet miftuħ.

It-tielet nett, dwar id-drittijiet tal-utenti finali: ir-rapporteur tipproponi t-tħassir tal-Artikoli 25 
sa 30 għax l-armonizzazzjoni sħiħa mhijiex favur il-konsumaturi. L-azzjoni proposta hi li tiġi 
emendata d-Direttiva 2002/22 (Servizz Universali) u li jiġu aġġornati wħud mid-drittijiet 
inklużi fiha. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Irrispettivament minn kif il-provditur 
jagħżel li jopera netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika jew minn kif 
jipprovdi s-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika bejn il-fruntieri, ir-reġim 
regolatorju applikabbli għal provditur 
Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika 
għandu jkun newtrali fil-konfront tal-
għażliet kummerċjali sottostanti għall-
organizzazzjoni tal-funzjonijiet u l-
attivitajiet madwar l-Istati Membri. 
Għalhekk, irrispettivament mill-istruttura 
kummerċjali tal-impriża, l-Istat Membru 
tad-domiċilju ta' provditur Ewropew tal-
komunikazzjoni elettronika għandu jkun 
dak l-Istat Membru fejn jittieħdu d-
deċiżjonijiet strateġiċi dwar il-provdiment 
ta' netwerks jew servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika.

imħassar

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-awtorizzazzjoni unika tal-UE 
għandha tissejjes fuq l-awtorizzazzjoni 
ġenerali fl-Istat Membru tad-domiċilju. 
Din ma għandhiex tkun soġġetta għal 
kundizzjonijiet li diġà huma applikabbli 
premezz ta' xi liġi nazzjonali eżistenti 
oħra li mhix speċifika għas-settur tal-
komunikazzjoni elettronika. Barra minn 
hekk, id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament u tar-Regolament (UE) 
Nru 531/2012 għandhom japplikaw ukoll 
għall-provdituri Ewropej tal-
komunikazzjoni elettronika.

imħassar
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-biċċa l-kbira tal-kundizzjonijiet 
speċifiċi għas-setturi, bħal pereżempju 
dwar l-aċċess għal netwerks jew is-sigurtà 
u l-integrità tagħhom jew dwar l-aċċess 
għal servizzi ta' emerġenza, huma relatati 
ferm mal-post fejn jinsab dan in-netwerk 
jew fejn jiġi pprovdut dan is-servizz. 
Għalhekk, provditur Ewropew tal-
komunikazzjoni elettronika jaf ikun 
soġġett għal kundizzjonijiet applikabbli fl-
Istati Membri fejn jopera, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprovdix mod ieħor.

imħassar

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Meta l-Istati Membri ikun jeħtieġu 
kontribuzzjoni mingħand is-settur biex 
jiffinanzjaw l-obbligi tas-servizz universali 
u l-ispejjeż amministrattivi tal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, il-kriterji u l-
proċeduri biex jitqassmu l-
kontribuzzjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonati u nondiskriminatorji fir-
rigward tal-provdituri Ewropej tal-
komunikazzjoni elettronika, sabiex ma 
jixxekkilx id-dħul fis-suq transfruntieri, 
b'mod partikolari ta' parteċipanti ġodda 
jew operaturi iżgħar; għalhekk il-
kontribuzzjonijiet mingħand impenji 
individwali għandhom iqisu s-sehem tas-
suq tal-kontributur mil-lat ta' fatturat li 
għamel fl-Istat Membru rilevanti u 
għandhom ikunu soġġetti għall-

imħassar
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applikazzjoni ta' livell limitu de minimis.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn ikun żgurat li 
f'ċirkustanzi simili ma jkun hemm ebda 
diskriminazzjoni fit-trattament ta' kull 
provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika minn Stati Membri differenti u 
li jiġu applikati prattiċi regolatorji 
konsistenti fis-suq uniku, b'mod 
partikolari fir-rigward ta' miżuri li huma 
fl-ambitu tal-Artikoli 15 jew 16 tad-
Direttiva 2002/21/KE, jew tal-Artikoli 5 
jew 8 tad-Direttiva 2002/19/KE. Għalhekk 
il-provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika għandu jkollhom dritt għal 
trattament ugwali mill-Istati Membri 
differenti f'sitwazzjonijiet oġġettivament 
ekwivalenti sabiex ikunu jistgħu isiru 
operazzjonijiet multiterritorjali aktar 
integrati. Barra minn hekk, għandu jkun 
hemm proċeduri speċifiċi fil-livell tal-
Unjoni għar-reviżjoni ta' abbozzi tad-
deċiżjonijiet dwar ir-rimedji skont it-
tifsira tal-Artikolu 7a tad-Direttiva 
2002/21/KE f'każijiet bħal dawn, sabiex 
ikunu evitati diverġenzi mhux ġustifikati 
fl-obbligi applikabbli għall-provdituri 
Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika fi 
Stati Membri differenti. 

imħassar

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għandha tiġi stabbilita allokazzjoni 
ta' kompetenzi regolatorji u superviżorji 

imħassar
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bejn l-Istat Membru tad-domiċilju u l-
Istat Membru ospitanti tal-provdituri 
Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika 
bil-għan li jonqsu l-ostakli għad-dħul 
filwaqt li jkun żgurat li jiġu infurzati kif 
jixraq il-kundizzjonijiet applikabbli għall-
provdiment ta' servizzi u entwerks tal-
komunikazzjoni elettronika minn dawn il-
provdituri. Għalhekk, filwaqt li kull 
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tissorvelja l-konformità mal-
kundizzjonijiet applikabbli fit-territorju 
tagħha skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, 
inkluż b'sanzjonijiet u miżuri interim, l-
awtorità regolatorja nazzjonali tal-Istat 
Membru tad-domiċilju biss għandha tkun 
intitolata li tissospendi jew tirtira d-
drittijiet ta' provditur Ewropew tal-
komunikazzjoni elettronika milli jipprovdi 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fl-Unjoni kollha jew f'parti 
minnha. 

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku 
u riżors essenzjali għas-suq intern għal 
komunikazzjoni mobbli, broadband bla 
wajers u bis-satellita fl-Unjoni. L-iżvilupp 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
tgħin fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa u b'mod partikolari 
fl-għan li jkun żgurat aċċess għall-
broadband b'veloċità ta’ mhux inqas 
minn 30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini 
kollha tal-Unjoni u li l-Unjoni jkollha 
provdiment ta' broadband bl-ogħla 
veloċità u kapaċità possibbli. Madankollu, 
reġjuni globali kbar oħrajn — l-Amerika 
ta' Fuq, l-Afrika u partijiet mill-Asja —
qabżuha lill-Unjoni fejn jidħlu l-varar u l-
penetrazzjoni ta' teknoloġiji broadband 

imħassar
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bla wajers tal-aħħar ġenerazzjoni li hemm 
bżonn biex jintlaħqu dawk l-għanijiet 
strateġiċi. Il-proċess frammentat biex 
tingħata awtorizzazzjoni u biex tkun 
disponibbli banda ta' 800 MHz għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers, 
b'aktar minn nofs l-Istati Membri jitolbu 
deroga jew inkella ma jirnexxilhomx 
jagħmlu dan sal-iskadenza stabbilita fid-
Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju (RSPP), jixhed l-
urġenza ta' azzjoni anke fit-terminu tal-
RSPP attwali. Il-miżuri tal-Unjoni biex 
tarmonizza l-kundizzjonijiet tad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju għal komunikazzjoni broadband 
bla wajers skont id-Deċiżjoni 
676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ma kinux biżżejjed biex 
jindirizzaw din il-problema.

___________
23 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju, ĠU L 81, 21.3.2012
24 Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill 
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas 
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru 
tar-radju fil-Komunità Ewropea 
(Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU 
L 108, 24.4.2002, p. 1).

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) F'kuntest ta' migrazzjoni progressiva (36) F'kuntest ta' migrazzjoni progressiva 
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gћal "netwerks ibbażati għalkollox fuq l-
IPs", in-nuqqas ta' disponibbiltà ta' prodotti 
tal-konnettività bbażati fuq il-protokoll tal-
IP għal klassijiet differenti ta' servizzi bi 
kwalità tas-servizzi żgurata li tippermetti 
mogħdijiet tal-komunikazzjoni bejn id-
dominji tan-netwerk u bejn it-trufijiet tan-
netwerk, kemm fl-Istati Membri kif ukoll 
bejniethom, ixekkel l-iżvilupp ta' 
applikazzjonijiet li jistrieħu fuq l-aċċess 
għal netwerks oħrajn, u allura jillimita l-
innovazzjoni teknoloġika. Barra minn 
hekk, din is-sitwazzjoni żżomm it-tixrid 
fuq skala usa' ta' effiċjenzi relatati mal-
ġestjoni u l-provdiment ta' netwerks 
ibbażati fuq l-IPs u prodotti tal-
konnettività b'livell żgurat ta' kwalità tas-
servizzi, b'mod partikolari aktar sigurtà, 
affidabbiltà u flessibbiltà, kosteffikaċja u 
provdiment aktar malajr, li minnhom 
igawdu l-operaturi tan-netwerk, il-
provdituri tas-servizzi u l-utenti finali. 
Għaldaqstant approċċ armonizzat għat-
tfassil u d-disponibbiltà ta' dawn il-prodotti 
hu meħtieġ skont termini raġonevoli 
inkluż, meta tintalab, il-possibbiltà ta' 
provdiment inkroċjat mill-impenji tal-
komunikazzjoni elettronika kkonċernati.

gћal "netwerks ibbażati għalkollox fuq l-
IPs", in-nuqqas ta' disponibbiltà ta' prodotti 
tal-konnettività bbażati fuq il-protokoll tal-
IP għal klassijiet differenti ta' servizzi bi 
kwalità definita tas-servizzi f'netwerks ta' 
komunikazzjoni magħluqa bl-użu tal-
protokoll tal-internet b'kontroll strett ta' 
ammissjoni jista' jxekkel l-iżvilupp ta' 
servizzi li jistrieħu fuq din il-kwalità 
definita sabiex jiffunzjonaw b'mod xieraq.
Għaldaqstant approċċ armonizzat għat-
tfassil u d-disponibbiltà ta' dawn is-servizzi 
hu meħtieġ, inklużi salvagwardji li 
jiggarantixxu li l-kwalità mtejba ma tkunx 
funzjonalment identika jew għad-
detriment tal-prestazzjoni, l-affordabbiltà 
jew tal-kwalità tas-servizzi tal-aċċess 
għall-internet jew ixxekkel il-
kompetizzjoni, l-innovazzjoni jew in-
newtralità tal-internet.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-qafas 
regolatorju attwali għandu l-għan li 
jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li 
jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li 

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-fornituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
fornituri tas-servizzi tal-internet. It-
trattament ugwali bażiku u n-
nondiskriminazzjoni fir-rigward tat-
trażmissjoni tal-pakketti tad-dejta, 
irrispettivament mill-kontenut, is-servizz, 
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jagħżlu huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-
rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej 
għall-Komunikazzjoni Elettronika 
(BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-
suq tal-aċċess u l-provdiment tal-internet 
minn perspettiva tal-konsumatur, urew li 
għadd sinifikanti ta' utenti finali jiġu 
affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta' Stati Membri 
individwali.

l-applikazzjoni, l-oriġini jew id-
destinazzjoni, għandhom jiġu 
salvagwardjati legalment mal-UE kollha, 
biex b'hekk ikun żgurat b'mod 
permanenti li kull utent tas-servizzi tal-
internet fil-prinċipju jkun jista' jkollu 
aċċess jew jipprovdi aċċess huwa stess 
għal kontenuti, servizzi jew 
applikazzjonijiet online kollha. L-
operaturi tal-aċċess għan-netwerk 
għandhom obbligu ġenerali ta' twassil ta' 
pakketti tad-dejta waqt li jipprovdu lill-
utenti b'servizzi ta' trażmissjoni bi kwalità 
xierqa u li jibqgħu jiġu adattati 
kontinwament mal-progress teknoloġiku 
irrispettivament mill-oriġini, id-
destinazzjoni jew in-natura tal-kontenut, 
is-servizzi u l-applikazzjonijiet li jridu jiġu 
trażmessi. Il-karattru miftuħ u 
nondiskriminatorju tal-internet huwa l-
element ewlieni biex jiġu stimolati l-
innovazzjoni u l-effiċjenza ekonomika. 
Dawn il-karatteristiċi jservu sabiex tiġi 
żgurata l-libertà u d-diversità tal-
espressjoni, fil-midja u fis-settur kulturali.
Il-qafas regolatorju attwali għandu l-għan li 
jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li 
jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li 
jagħżlu huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-
rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej 
għall-Komunikazzjoni Elettronika 
(BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-
suq tal-aċċess u l-forniment tal-internet 
minn perspettiva tal-konsumatur, urew li 
għadd sinifikanti ta' utenti finali jiġu 
affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw 
applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta' Stati Membri 
individwali. Internet miftuħ li jopera 
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mingħajr eċċezzjoni fuq il-prinċipju tal-
aħjar sforz m'għandux jiddgħajjef jew jiġi 
ristrett mill-iżvilupp ta' prodotti u servizzi
oħra.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għad-Direttiva 2002/58/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-
dejta personali u l-protezzjoni tal-
privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni 
elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u 
l-komunikazzjoni elettronika).

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-
traffiku li ma tkunx sensittiva għall-ħin.
Il-possibbiltà għall-provdituri tal-
kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi 
biex jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli
ta' kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
hemm bżonnha għall-provdiment ta' 
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta' 

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-fornituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità. Għall-forniment 
ta' servizzi speċjalizzati f'netwerks 
magħluqa, huwa neċessarju li l-fornituri
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi 
jkollhom il-possibilità jinnegozjaw, għal 
grupp limitat ta' utenti, kwalità speċifika
ta' servizzi ma' fornituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku.
Dan hu mistenni li jkollu rwol importanti 
fl-iżvilupp ta' servizzi ġodda bħall-
komunikazzjoni M2M (bejn magna u 
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servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M 
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-
provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu sostanzjalment il-kwalità 
ġenerali tas-servizzi tal-aċċess għall-
internet.

magna). Is-servizzi speċjali ma 
għandhomx idgħajfu l-kwalità tas-servizz 
tal-aċċess għall-internet miftuħ u lanqas 
ma jkunu kummerċjalizzati jew użati 
bħala sosituti għall-internet. Dawn huma 
ammissibbli biss meta b'mod ipprovat 
ikun hemm il-ħtieġa teknika u oġġettiva, 
li tmur lil hinn mill-interess ekonomiku 
personali, sabiex jiġu pprovduti bi kwalità
partikolari applikazzjonijiet li jridu 
jintużaw f'ħin reali b'mod kritiku. F'każ li 
servizzi speċjali jiġu offruti jew 
kummerċjalizzati minn fornituri tal-
aċċess għan-netwerk, huma għandhom l-
obbligu jipprovdu servizz tal-aċċess għall-
internet miftuħ kif imsemmi fil-
Premessa (45). Is-servizzi kollha bbażati 
fuq l-internet miftuħ huma suġġetti għall-
prinċipju tal-aħjar sforz.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-
utenti finali effettivament ikunu jistgħu 
jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-aċċess 
tal-internet miftuħ. Għal dan il-għan, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-
rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta' servizzi 
tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji 
u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux 
sostanzjalment minn servizzi speċjalizzati. 
Fil-valutazzjoni tagħhom ta' xkiel ġenerali 
possibbli għas-servizzi tal-internet, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iqisu parametri ta' kwalità bħat-
timing u l-affidabbiltà (latenza, jitter, telf 
fil-pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni 

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-
utenti finali effettivament ikunu jistgħu 
jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-aċċess 
tal-internet miftuħ. Għal dan il-għan, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-
rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-
fornituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta' servizzi 
tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji 
u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux 
sostanzjalment minn servizzi speċjalizzati. 
L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ta' 
notifika u ta' rimedju ċari u li jinftiehmu 
għall-utenti finali suġġetti għal 
diskriminazzjoni, restrizzjoni jew 
interferenza tal-kontenut, servizzi jew 
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fin-netwerk, veleoċitajiet attwali kontra 
dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi 
tal-aċċess tal-internet imqabbla ma' 
servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif 
perċepita mill-utenti aħħarin. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jingħataw is-setgħa jimponu 
rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-servizzi 
fuq kull provditur tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew fuq uħud 
individwali, jekk dan ikun meħtieġ biex 
jevita degradazzjoni ġenerali fil-kwalità 
tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess għall-
internet.

applikazzjonijiet online. Fil-valutazzjoni 
tagħhom ta' xkiel ġenerali possibbli għas-
servizzi tal-internet, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu 
parametri ta' kwalità bħat-timing u l-
affidabbiltà (latenza, jitter, telf fil-
pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni 
fin-netwerk, veleoċitajiet attwali kontra 
dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi 
tal-aċċess tal-internet imqabbla ma' 
servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif 
perċepita mill-utenti finali. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 
is-setgħa jimponu rekwiżiti minimi tal-
kwalità tas-servizzi fuq kull fornitur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew fuq uħud individwali, jekk dan ikun 
meħtieġ biex jevita degradazzjoni ġenerali 
fil-kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-
aċċess għall-internet.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-fornituri ta' servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika jistgħu 
jagħmlu investiment u innovazzjoni 
f'infrastrutturi ġodda u mtejba ta' 
kapaċità għolja, li jikkontribwixxu għall-
kompetittività dinjija tal-Unjoni.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tkun promossa kompetizzjoni 
sostenibbli fis-suq uniku u l-kompetittività 
globali tal-Unjoni, u biex tonqos ir-
regolamentazzjoni tas-suq speċifika għas-

imħassar
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setturi kif jixraq, meta jintlaħqu dawn l-
għanijiet; 

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) jitħeġġu l-investiment u l-innovazzjoni 
f'infrastrutturi ġodda u msaħħa ta' 
kapaċità għolja li jilħqu l-Unjoni kollha u 
li jistgħu jaqdu d-domanda tal-utenti 
finali li dejjem tevolvi; 

imħassar

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) awtorizzazzjoni unika tal-UE għall-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika 

imħassar

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) aktar konverġenza tal-kundizzjonijiet 
regolatorji fir-rigward tal-ħtieġa u l-
proporzjonalità ta' rimedji imposti mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fuq il-
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika;

imħassar
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-armonizzazzjoni ta' regoli relatati 
mad-drittijiet tal-utenti finali u l-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva fis-
swieq tal-konsumaturi, biex b'hekk 
jinħoloq spazju Ewropew tal-konsumaturi 
għall-komunikazzjoni elettronika;

(e) drittijiet addizzjonali għal dawk inklużi 
fid-Direttiva 2002/22/KE għall-utenti
finali u l-promozzjoni ta' kompetizzjoni 
effettiva fis-swieq tal-konsumaturi, biex 
b'hekk jinħoloq spazju Ewropew tal-
konsumaturi għall-komunikazzjoni 
elettronika;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "awtorizzazzjoni unika tal-UE" tfisser 
il-qafas legali applikabbli għal provditur 
Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika 
fl-Unjoni kollha skont l-awtorizzazzjoni 
ġenerali fl-Istat Membru tad-domiċilju u 
skont dan ir-Regolament; 

imħassar

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "Stat Membru tad-domiċilju" tfisser l-
Istat Membru fejn il-provditur Ewropew 
tal-komunikazzjoni elettronika għandu l-
istabbiliment ewlieni tiegħu; 

imħassar
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "l-istabbiliment ewlieni" tfisser il-post 
tal-istabbiliment fl-Istat Membru fejn 
jittieħdu d-deċiżjonijiet ewlenin dwar l-
investimenti fi u twettiq tal-provdiment ta' 
servizzi jew netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika fl-Unjoni;

imħassar

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) "Stat Membru ospitant" tfisser kull 
Stat Membru differenti mill-Istat Membru 
tad-domiċilju, fejn il-provditur Ewropew 
tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdi 
netwerks jew servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika; 

imħassar

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "prodott ta' konnettività b'servizz ta' 
kwalità żgurat (ASQ)" tfisser prodott li 
jsir disponibbli fl-exchange tal-protokoll 
tal-internet (IP), li bih il-klijenti jkunu 
jistgħu jagħmlu link tal-komunikazzjoni 
bl-IP bejn punt tal-interkonnessjoni u 
wieħed jew bosta punti fissi tat-
terminazzjoni tan-netwerk, u jippermetti 
livelli definiti tal-prestazzjoni tan-netwerk 
bejn tarf u ieħor għall-provdiment ta' 

imħassar
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servizzi speċifiċi lill-utenti finali skont it-
twassil ta' kwalità garantita speċifikata 
tas-servizz, skont parametri speċifikati;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) "servizz tal-aċċess għall-internet" 
tfisser servizz tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku li 
jipprovdi konnettività mal-internet, u allura 
konnettività bejn kull punt finali 
virtwalment konness mal-internet, 
irrispettivament mit-teknoloġija tan-
netwerk użata;

(14) "servizz tal-aċċess għall-internet" 
tfisser servizz tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku li 
jipprovdi konnettività mal-internet, u allura 
konnettività bejn kull punt finali 
virtwalment konness mal-internet, 
irrispettivament mit-teknoloġija tan-
netwerk użata; l-Istati Membri għandhom 
jimponu rekwiżiti minimi raġonevoli fir-
rigward tal-kwalità tas-servizz tal-aċċess 
għall-internet, li għandhom ikunu adattati 
kontinwament mal-progress teknoloġiku; 
servizz tal-aċċess għall-internet 
jippermetti lill-utenti finali jużaw 
kwalunkwe applikazzjoni bbażata fuq l-
internet skont il-prinċipju tal-aħjar sforz; 
l-unika deroga permissibbli minn dan il-
prinċipju hija l-ġestjoni tat-traffiku 
proporzjonata u ġustifikata meta l-
kundizzjonijiet dwar l-applikazzjoni 
tagħha jkunu definiti b'mod ċar;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) "servizz speċjalizzat" tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz 
ieħor li jipprovdi l-kapaċità ta' aċċess għal 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi, jew taħlita tagħhom, u li l-

(15) >"servizz speċjalizzat" tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz 
ieħor provdut bl-użu tal-protokoll tal-
internet u operati fi ħdan netwerks 
magħluqa tal-komunikazzjonijiet 
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karatteristiċi tekniċi tiegħu huma 
kontrollati minn tarf għal ieħor jew 
jipprovdi l-kapaċità li tintbagħat jew tasal 
dejta lejn jew mingħand għadd determinat 
ta' partijiet jew punti terminali; u li ma 
jkunx kummerċjalizzat jew użat ħafna 
bħala sostitut għal servizz tal-aċċess għall-
internet;

elettroniċi li jiddependu mill-kontroll tal-
ammissjoni li jipprovdi l-kapaċità ta' 
aċċess għal kontenut, applikazzjonijiet jew 
servizzi speċifiċi, jew taħlita tagħhom, 
abbażi ta' użu estensiv tal-ġestjoni tat-
traffiku għall-iżgurar ta' karatteristiċi tas-
servizz adegwati; u li ma jkunx 
kummerċjalizzat jew użat ħafna bħala 
sostitut għal servizz tal-aċċess għall-
internet;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tislet mil-Linji Gwida għall-Kwalità tas-Servizz tal-BEREC fl-ambitu tan-
Newtralità tan-Netwerk.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 – Il-libertà li tiġi provduta 
komunikazzjoni elettronika mal-Unjoni

imħassar

1. Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika għandu d-dritt li jipprovdi 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fl-Unjoni kollha u li jeżerċita 
d-drittijiet relatati mal-provdiment ta' 
dawn in-netwerks u s-servizzi f'kull Stat 
Membru fejn jopera skont awtorizzazzjoni 
unika tal-UE li hi soġġetta biss għar-
rekwiżiti ta' notifika previsti fl-Artikolu 4.

2. Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika hu soġġett għar-regoli u l-
kundizzjonijiet applikati f'kull Stat 
Membru kkonċernat f'konformità mal-liġi 
tal-Unjoni sakemm ma jiġix stipulat mod 
ieħor f'dan ir-Regolament u mingħajr 
preġudizzju għar-Regolament (UE) 
Nru 531/2012. 

3. B'deroga mill-Artikolu 12 tad-Direttiva 
2002/20/KE, provditur Ewropew tal-
komunikazzjoni elettronika jista' jkun 
soġġett biex iħallas miżati amministrattivi 
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applikabbli fl-Istat Membru ospitanti biss 
jekk ikollu fatturat annwali għas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika f'dak l-
Istat Membru aktar minn 0,5% tal-
fatturat totali nazzjonali tal-
komunikazzjoni elettronika. Meta jiġu 
imposti dawn l-imposti, għandu jitqies 
biss il-fatturat għas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika fl-Istat 
Membru kkonċernat.

4. B'deroga mill-Artikolu 13(1)(b) tad-
Direttiva 2002/22/KE, provditur Ewropew 
tal-komunikazzjoni elettronika jista' jkun 
soġġett għall-kontribuzzjonijiet imposti 
biex jaqsam il-kost nett tal-obbligi 
universali tas-servizz fl-Istat Membru 
ospitanti biss jekk ikollu fatturat annwali 
għas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika f'dak l-Istat Membru aktar 
minn 3% tal-fatturat totali nazzjonali tal-
komunikazzjoni elettronika. Meta tiġi 
imposta din il-kontribuzzjoni, għandu 
jitqies biss il-fatturat fl-Istat Membru 
kkonċernat.

5. Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettroniċka għandu jkun intitolat għal 
trattament ugwali mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali ta' Stati Membri 
differenti f'sitwazzjonijiet oġġettivament 
ekwivalenti.

6. Fil-każ ta' tilwim bejn impenji li 
jinvolvi provditur Ewropew tal-
komunikazzjoni elettronika rigward l-
obbligi applikabbli skont id-Direttivi 
2002/19/KE, 2002/20/KE, 2002/21/KE u 
2002/22/KE, dan ir-Regolament jew ir-
Regolament (UE) Nru 531/2012 fi Stat 
Membru ospitanti, il-provditur Ewropew 
tal-komunikazzjoni elettronika jista' 
jikkonsulta lill-awtorità regolatorja 
kompetenti fl-Istat Membru tad-domiċilju 
li tista' tagħti opinjoni bil-ħsieb li jkun 
żgurat l-iżvilupp tal-prattiċi regolatorji 
konsistenti. Meta tiddeċiedi dwar tilwim, l-
awtorità regolatorja nazzjonali fl-Istat 
Membru ospitanti għandha tqis sew l-
opinjoni tal-awtorità regolatorja 
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nazzjonali tal-Istat Membru tad-
domiċilju. 

7. Il-provdituri Ewropej tal-
komunikazzjoni elettronika li, meta jidħol 
fis-seħħ dan ir-Regolament, ikollhom id-
dritt li jipprovdu netwerks u servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika f'aktar minn 
Stat Membru wieħed, għandhom iressqu 
n-notifika prevista fl-Artikolu 4 sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Lulju 2016.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 – Il-proċedura tan-notifika 
għall-provdituri Ewropej tal-
komunikazzjoni elettronika

imħassar

1. Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika għandu jressaq notifika waħda 
skont dan ir-Regolament biss lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali tal-Istat Membru 
tad-domiċilju, qabel jibda l-attività f'mill-
anqas Stat Membru wieħed.

2. In-notifika għandu jkun fiha 
dikjarazzjoni dwar il-provdiment jew dwar 
l-intenzjoni li jinbeda l-provdiment ta' 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika u magħha jkollha biss din l-
informazzjoni: 

(a) isem il-provditur, l-istatus u l-forma 
legali tiegħu, in-numru ta' reġistrazzjoni, 
fejn il-provditur ikun reġistrat f'negozju 
jew reġistru pubbliku simili ieħor, l-
indirizz ġeografiku tal-istabbiliment 
ewlieni, persuna ta' kuntatt, deskrizzjoni 
qasira tan-netwerks jew tas-servizzi 
pprovduti jew li beħsiebhom jiġu 
pprovduti, inkluża l-identifikazzjoni tal-
Istat Membru tad-domiċilju; 

(b) l-Istat(i) Membru/i ospitanti fejn 
ikunu pprovduti jew beħsiebhom jiġu 
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pprovduti s-servizzi u n-netwerks 
direttament jew minn sussidjarji u, fil-każ 
tal-aħħar, l-isem, l-istatus u l-forma legali 
tiegħu, l-indirizz ġeografiku, in-numru ta' 
reġistrazzjoni, fejn il-fornitur ikun 
reġistrat f'negozju jew reġistru pubbliku 
simili ieħor fl-Istat Membru ospitanti, u l-
punt ta' kuntatt ta' kull kumpanija 
sussidjarja kkonċernata u ż-żoni rispettivi 
fejn topera. Meta kumpanija sussidjarja 
jikkontrollawha konġuntament żewġ 
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
jew aktar li jkollhom l-istabbilimenti 
ewlenin tagħhom fi Stati Membri 
differenti, il-kumpanija sussidjarja 
għandha tindika l-Istat Membru tad-
domiċilju rilevanti minn fost dawk tal-
kumpaniji azzjonarja għall-finijiet ta' dan 
ir-Regolament u għandha tiġi notifikata 
mill-kumpanija azzjonarja b'dak l-Istat 
Membru tad-domiċilju kif xieraq. 

In-notifika għandha titressaq bil-lingwa 
jew bil-lingwi applikabbli fl-Istat Membru 
tad-domiċilju u fl-Istat Membru ospitanti.

3. Kull modifika fl-informazzjoni mressqa 
skont il-paragrafu 2 għandha tkun 
disponibbli lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali tal-Istat Membru tad-domiċilju 
fi żmien xahar mill-modifika. Fil-każ li l-
modifika li trid tiġi notifikata jkollha 
x'taqsam mal-intenzjoni li jiġu pprovduti 
netwerks jew servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fi Stat Membru ospitanti li 
mhux kopert minn notifika preċedenti, il-
provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika jista' jibda l-attività f'dak l-
Istat Membru ospitanti man-notifika. 

4. Kull nuqqas ta' konformità mar-
rekwiżit ta' notifika stabbilit f'dan l-
Artikolu għandu jitqies bħala ksur tal-
kundizzjonijiet komuni applikabbli għall-
provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika fl-Istat Membru tad-domiċilju. 

5. L-awtorità regolatorja nazzjonali tal-
Istat Membru tad-domiċilju għandha 
tgħaddi l-informazzjoni li taslilha skont il-
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paragrafu 2 u kull modifika f'dik l-
informazzjoni skont il-paragrafu 3 lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati 
Membri ospitanti kkonċernati u lill-
Uffiċċju BEREC fi żmien ġimgħa minn 
meta tirċievi dik il-informazzjoni jew xi 
modifika.

L-Uffiċċju BEREC għandu jżomm 
reġistru aċċessibbli għall-pubbliku bin-
notifiki li jsiru skont dan ir-Regolament.

6. Meta jitlobha l-provditur Ewropew tal-
komunikazzjoni elettronika, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tal-Istat Membru 
tad-domiċilju għandha toħroġ 
dikjarazzjoni skont l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2002/20/KE li tispeċifika li l-
impriża inkwistjoni hi soġġetta għall-
awtorizzazzjoni unika tal-UE.

7. Jekk waħda jew aktar mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali fi Stati Membri 
differenti jidhrilha li l-identifikazzjoni tal-
Istat Membru tad-domiċilju f'notifika li 
ssir skont il-paragrafu 2 jew kull modifika 
fiha li ssir skont il-paragrafu 3, ma tkunx 
jew ma tibqax tikkorrispondi mal-
istabbiliment ewlieni tal-impriża skont 
dan ir-Regolament, din għandha tirreferi 
l-kwistjoni lill-Kummissjoni, filwaqt li 
tissostanzja r-raġunijiet li fuqhom issejjes 
l-evalwazzjoni tagħha. Kopja tar-
riferiment għandha tintbagħat lill-
Uffiċċju BEREC għall-informazzjoni. 
Wara li tkun tat l-opportunità lill-
provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika rilevanti u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali tal-Istat Membru 
tad-domiċilju kkontestat biex jesprimu l-
fehmiet tagħhom, il-Kummissjoni 
għandha tieħu deċiżjoni biex tiddetermina 
l-Istat Membru tad-domiċilju tal-impriża 
inkwistjoni skont dan ir-Regolament fi 
żmien tliet xhur mir-riferiment tal-
kwistjoni. 
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 – Konformità mal-
awtorizzazzjoni unika tal-UE 

imħassar

1. L-awtorità regolatorja nazzjonali ta' 
kull Stat Membru kkonċernat għandha 
tissorvelja u tiżgura, skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħha li timplimenta l-
proċeduri previsti fl-Artikolu 10 tad-
Direttiva 2002/20/KE, li l-provdituri 
Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika 
jikkonformaw mar-regoli u mal-
kundizzjonijiet applikabbli fit-territorju 
tagħha skont l-Artikolu 3. 

2. L-awtorità regolatorja nazzjonali ta' 
Stat Membru ospitanti għandha tgħaddi 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali tal-
Istat Membru tad-domiċilju, kull 
informazzjoni rilevanti dwar miżuri 
individwali adottati fir-rigward ta' 
provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni 
elettronika bil-ħsieb li tkun żgurata 
konformità mar-regoli u mal-
kundizzjonijiet applikabbli fit-territorju 
tagħha skont l-Artikolu 3. 

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 – Is-sospensjoni u l-irtirar tad-
drittijiet tal-provdituri Ewropej tal-
komunikazzjoni elettronika milli 
jipprovdu komunikazzjoni elettronika 

imħassar

1. Mingħajr preġudizzju għall-miżuri li 
għandhom x'jaqsmu mas-sospensjoni jew 
l-irtirar tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 
jew tan-numri mogħtija minn xi Stat 



PE524.714v02-00 24/66 AD\1016128MT.doc

MT

Membru kkonċernat u l-miżuri interim 
adottati skont il-paragrafu 3, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tad-
domiċilju biss tista' tissospendi jew tirtira 
d-drittijiet ta' provditur Ewropew tal-
komunikazzjoni elettronika milli jipprovdi 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fl-Unjoni kollha jew f'parti 
minnha skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali li 
timplimenta l-Artikolu 10(5) tad-Direttiva 
2002/20/KE. 

2. F'każijiet ta' ksur serju jew ripetut tar-
regoli u tal-kundizzjonijiet applikabbli fi 
Stat Membru ospitanti skont l-Artikolu 3, 
meta jkunu fallew il-miżuri maħsuba biex 
jiżguraw konformità li tadotta l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tal-Istat Membru 
ospitanti skont l-Artikolu 5, din għandha 
tgħarraf lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali tal-Istat Membru tad-domiċilju 
u titlobha tadotta l-miżuri previsti fil-
paragrafu 1. 

3. Sakemm l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tal-Istat Membru tad-domiċilju 
tadotta deċiżjoni finali dwar talba skont il-
paragrafu 2, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tal-Istat Membru ospitanti 
tista' tieħu miżuri interim urġenti skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali li timplimenta l-
Artikolu 10(6) tad-Direttiva 2002/20/KE 
meta jkollha evidenza li nkisru r-regoli u 
l-kundizzjonijiet applikabbli fit-territorju 
tagħha skont l-Artikolu 3. B'deroga mit-
tliet xhur limitu taż-żmien previst fl-
Artikolu 10(6) tad-Direttiva 2002/20/KE, 
dawn il-miżuri interim jistgħu jkunu 
validi sakemm l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tal-Istat Membru tad-domiċilju 
tadotta deċiżjoni finali. 

Il-Kummissjoni, il-BEREC u l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istat 
Membru tad-domiċilju u Stati Membri 
ospitanti oħra għandhom jiġu informati 
bil-miżura interim adottata fi żmien 
debitu.

4. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali 
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tal-Istat Membru tad-domiċilju jidhrilha li 
għandha tieħu deċiżjoni biex tissospendi 
jew tirtira d-drittijiet ta' provditur 
Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika 
skont il-paragrafu 1, fuq l-inizjattiva 
tagħha stess jew meta titlobha l-awtorità 
regolatorja nazzjonali ta' Stat Membru 
ospitanti, din għandha tinnotifika l-
intenzjoni tagħha lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali ta' kull Stat 
Membru ospitanti li jintlaqat b'din id-
deċiżjoni. L-awtorità regolatorja
nazzjonali ta' Stat Membru ospitanti tista' 
tagħti opinjoni fi żmien xahar.

5. Filwaqt li tqis sew kull opinjoni tal-
awtorità regolatorja nazzjonali tal-Istati 
Membri ospitanti kkonċernati, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tal-Istat Membru 
tad-domiċilju għandha tadotta deċiżjoni 
finali u tgħaddiha lill-Kummissjoni, lill-
BEREC u lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-Istati Membri ospitanti li 
jintlaqtu b'deċiżjoni bħal din, fi żmien 
ġimgħa mill-adozzjoni tagħha.

6. Meta l-awtorità regolatorja nazzjonali 
tal-Istat Membru tad-domiċilju tiddeċiedi 
li tissospendi jew tirtira drittijiet ta' 
provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika skont il-paragrafu 1, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali ta' xi Stat Membru 
ospitanti kkonċernat għandha tieħdu l-
miżuri xierqa biex lill-provditur Ewropew 
tal-komunikazzjoni elettronika 
tipprevenih milli jibqa' jipprovdi aktar 
servizzi jew netwerks ikkonċernati b'din 
id-deċiżjoni, fit-territorju tiegħu. 

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 7 – Il-kordinazzjoni tal-miżuri imħassar
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ta' infurzar 

1. Meta jiġi applikat l-Artikolu 6, l-
awtorità regolatorja nazzjonali tal-Istat 
Membru tad-domiċilju għandha tieħu 
miżuri ta' superviżjoni jew infurzar 
relatati ma' servizz jew netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika pprovdut fi 
Stat Membru ieħor jew li kkawża danni fi 
Stat Membru ieħor bl-istess diliġenza 
daqslikieku s-servizz jew in-netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika kkonċernat 
ġie pprovdut fl-Istat Membru tad-
domiċilju.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fit-territorji tagħhom jistgħu jiġu serviti d-
dokumenti legali relatati mal-miżuri li 
ttieħdu skont l-Artikoli 5 u 6.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 – Prodott ta' konnettività 
b'servizz ta' kwalità żgurat (ASQ)

imħassar

1. Kull operatur għandu jkollu d-dritt li 
jipprovdi prodott Ewropew tal-konnettività 
b'servizz ta' kwalità żgurat (ASQ) kif 
jispeċifika l-paragrafu 4.

2. Kull operatur għandu jissodisfa kull 
talba raġonevoli biex jipprovdi prodott 
Ewropew ta' konnettività ASQ kif 
jispeċifika l-paragrafu 4, li titressaq bil-
miktub minn provditur awtorizzat tas-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika. 
Kull rifjut milli jiġi pprovdut prodott 
Ewropew ta' konnettività ASQ għandu 
jissejjes fuq kriterji oġġettivi. L-operatur 
għandu jiddikjara r-raġunijiet għal kull 
rifjut fi żmien xahar minn meta ssir it-
talba bil-miktub. 



AD\1016128MT.doc 27/66 PE524.714v02-00

MT

Tkun raġuni oġġettiva għal rifjut jekk il-
parti li qed titlob provdiment ta' prodott 
Ewropew ta' konnettività ASQ ma tkunx 
tista' jew ma tkunx tixtieq li fl-Unjoni jew 
f'pajjiżi terzi tagħmel disponibbli wkoll 
prodott Ewropew tal-konnettività ASQ lill-
parti li ssirilha t-talba b'termini 
raġonevoli, jekk din tal-aħħar titlob hekk. 

3. Meta t-talba tiġi rifjutata jew ma jkunx 
intlaħaq ftehim dwar termini u 
kundizzjonijiet speċifiċi, inkluż il-prezz, fi 
żmien xahrejn minn meta ssir it-talba bil-
miktub, kull parti hi intitolata tirreferi l-
kwistjoni lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali rilevanti skont l-Artikolu 20 
tad-Direttiva 2002/21/KE. F'dan il-każ, 
jista' japplika l-Artikolu 3(6) ta' dan ir-
Regolament.

4. Il-provdiment ta' prodott tal-
konnettività għandu jitqies bħala 
provdiment ta' prodott Ewropew ta' 
konnettività ASQ jekk dan jiġi pprovdut 
skont il-parametri minimi elenkati fl-
Anness II u jekk b'mod kumulattiv 
jissodisfa dawn ir-rekwiżiti sostantivi:

(a) il-kapaċità li jkun offrut bħala prodott 
ta' kwalità għolja kullimkien fl-Unjoni; 

(b) bih, il-pprovdituri tas-servizz ikunu 
jistgħu jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-utenti 
finali tagħhom;

(c) il-kosteffikaċja, filwaqt li jitqiesu 
soluzzjonijiet eżistenti li jistgħu jiġu 
pprovduti fl-istess netwerks; 

(d) l-effikaċja operattiva, b'mod 
partikolari fir-rigward li jiġu limitati 
kemm jista' jkun l-ostakli fl-
implimentazzjoni u l-ispejjeż tal-varar 
għall-konsumaturi; u

(e) ikun żgurat li jiġu osservati r-regoli 
dwar il-protezzjoni tal-privatezza, id-dejta 
personali, is-sigurtà u l-integrità tan-
netwerks u t-trasparenza f'konformità 
mal-liġi tal-Unjoni.

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-



PE524.714v02-00 28/66 AD\1016128MT.doc

MT

setgħa biex tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 32 ħalli jiġi adattat l-Anness II 
fid-dawl tal-iżviluppi tas-suq u 
teknoloġiċi, sabiex jibqa' jissodisfa r-
rekwiżiti sostantivi elenkati fil-
paragrafu 4. 

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku ma għandhomx 
japplikaw tariffi għal komunikazzjonijiet 
intra-Unjoni li jintemmu fi Stat Membru 
ieħor, sakemm dawn ma jkunux 
ġustifikati oġġettivament: 

imħassar

a) fir-rigward ta' komunikazzjoni fissa, 
minn tariffi għal komunikazzjoni 
domestiċi f'distanzi twal;

b) fir-rigward ta' komunikazzjoni mobbli, 
minn ewrotariffi għal komunikazzjoni 
regolata tar-roaming bil-vuċi u bl-SMS, 
rispettivament, stabbiliti fir-Regolament 
(KE) Nru 531/2012. 

Ġustifikazzjoni

Dawn huma swieq kompetittivi u dderegolati.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-utenti finali għandhom ikunu liberi biex 
jagħmlu ftehimiet dwar il-volumi u l-
veloċitajiet tad-dejta ma' provdituri tas-
servizzi tal-aċċess għall-internet u biex, 

B'kont xieraq meħud tal-prinċipju tan-
newtralità tal-internet, l-utenti finali 
għandhom ikunu liberi biex jagħmlu 
ftehimiet dwar il-volumi u l-veloċitajiet 
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f'konformità ma' ftehimiet bħal dawn 
relattivi għall-volumi tad-dejta, jużaw 
offerti tal-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi tal-internet.

tad-dejta ma' fornituri tas-servizzi tal-
aċċess għall-internet, sakemm dawn jagħtu 
l-kunsens infurmat b'mod liberu u 
espliċitu, u jużaw offerti tal-fornituri tal-
kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi 
tal-internet.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-utenti finali għandhom ikunu liberi 
wkoll biex jiftiehmu ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew ma' provdituri ta' kontenut, 
applikazzjonijiet u servizzi dwar il-
provdiment ta' servizzi speċjalizzati bi 
kwalità aħjar tas-servizzi

Il-fornituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku jew il-fornituri ta’ kontenut, 
applikazzjonijiet u servizzi jistgħu joffru 
servizzi speċjalizzati lil numru limitat ta’ 
utenti li jkunu mogħtija aċċess ristrett, 
permezz ta’ netwerk ta’ komunikazzjoni 
elettronika magħluqa. Is-servizzi speċjali 
ma jistgħux jiġu kummerċjalizzati jew 
użati bħala sostituti għall-internet u ma 
jistgħux joffru kontenut, applikazzjonijiet 
jew servizzi funzjonalment identiċi għal 
dawk tal-internet miftuħ.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu jistgħu jipprovdu servizzi 
speċjalizzati lill-utenti finali, il-provdituri
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-
servizzi, u l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom ikunu 
liberi biex jagħmlu ftehimiet flimkien ħalli 
jittrażmettu l-volumi jew it-traffiku tad-
dejta relatati bħala servizzi speċjalizzati bi 
kwalità tas-servizzi definita jew b'kapaċità 
dedikata. Il-provdiment ta' dawn is-servizzi 

Sabiex ikunu jistgħu jipprovdu servizzi 
speċjalizzati lill-utenti finali, il-fornituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-
servizzi, u l-fornituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom ikunu 
liberi biex jagħmlu ftehimiet flimkien ħalli 
jittrażmettu l-volumi jew it-traffiku tad-
dejta relatati f'netwerks ta' 
komunikazzjoni elettronika magħluqa 
bħala servizzi speċjalizzati bi kwalità tas-
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speċjalizzati ma għandux qed idgħajjef 
sostanzjalment il-kwalità tas-servizzi tal-
aċċess għall-internet.

servizzi definita jew b'kapaċità dedikata, li 
ma jkunux funzjonalment identiċi għal 
servizzi disponibbli għal servizz tal-aċċess 
għall-internet pubbliku. Il-forniment ta' 
servizzi speċjalizzati ma għandux idgħajjef 
il-kwalità tas-servizzi tal-aċċess għall-
internet. Meta l-kapaċità tan-netwerk tkun 
maqsuma bejn is-servizzi tal-aċċess għall-
internet u s-servizzi speċjalizzati, il-
fornitur ta' dawn is-servizzi għandu 
jippubblika kriterji ċari u li ma joħolqux 
dubju, ibbażati fuq liema kapaċità tan-
netwerk tkun maqsuma.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) tiġi implimentata dispożizzjoni 
leġiżlattiva jew ordni tal-qorti, jew biex 
jiġu evitati jew impediti reati kriminali 
serji;

a) tiġi implimentata dispożizzjoni 
leġiżlattiva jew ordni tal-qorti;

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jiġu minimizzati l-effetti ta' konġestjoni 
eċċezzjonali jew temporanja fin-netwerk 
sakemm tipi ekwivalenti ta' traffiku jkunu 
trattati bl-istess mod.

d) jiġu impediti jew minimizzati l-effetti ta' 
konġestjoni eċċezzjonali jew temporanja 
fin-netwerk sakemm tipi ekwivalenti ta' 
traffiku jkunu trattati bl-istess mod.
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandha 
tinvolvi biss l-ipproċessar ta' dejta meħtieġ 
u proporzjonat biex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti f'dan il-paragrafu.

Il-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandha 
tkun stabbilita b'mod trasparenti, limitata 
għall-perjodu ta' żmien neċessarju u 
għandha tinvolvi l-ipproċessar ta' dejta li 
hu meħtieġ u proporzjonat biex jintlaħqu l-
għanijiet stabbiliti f'dan il-paragrafu. 

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jissorveljaw mill-qrib u 
jiżguraw l-abilità effettiva tal-utenti finali 
biex igawdu l-libertajiet previsti fl-
Artikolu 23(1) u (2), il-konformità mal-
Artikolu 23(5), u d-disponibilità kontinwa 
ta' servizzi nondiskriminatorji tal-aċċess 
għall-internet b'livelli ta' kwalità li jixhdu l-
avvanzi fit-teknoloġija u li ma jiddgħajfux 
minħabba servizzi speċjalizzati. 
F'kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali l-oħra, għandhom 
ukoll jimmonitorjaw l-effetti tas-servizzi 
speċjalizzati fuq id-diversitàkulturali u l-
innovazzjoni. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jirrappurtaw kull 
sena lill-Kummissjoni u lill-BEREC dwar 
il-monitoraġġ u s-sejbiet tagħhom. 

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jissorveljaw mill-qrib u 
jiżguraw l-abilità effettiva tal-utenti finali 
biex igawdu l-libertajiet previsti fl-
Artikolu 23(1) u (2) u minn internet 
miftuħ, il-konformità mal-miżuri ta' 
ġestjoni raġonevoli tat-traffiku kif 
imsemmija fl-Artikolu 23(5), u d-
disponibilità kontinwa ta' servizzi 
nondiskriminatorji tal-aċċess għall-internet 
b'livelli ta' kwalità li jixhdu l-avvanzi fit-
teknoloġija u li ma jiddgħajfux minħabba 
servizzi speċjalizzati. F'kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali l-oħra, 
għandhom ukoll jimmonitorjaw l-effetti 
tas-servizzi speċjalizzati fuq id-
diversitàkulturali u l-innovazzjoni. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jirrappurtaw kull sena lill-
Kummissjoni u lill-BEREC dwar il-
monitoraġġ u s-sejbiet tagħhom.
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Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ta' 
notifika u ta' rimedju ċari u li jinftiehmu 
għall-utenti finali suġġetti għal 
diskriminazzjoni, restrizzjoni, 
interferenza, imblukkar jew tfixkil tal-
kontenut, servizzi jew applikazzjonijiet 
online.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jiddefinixxu 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni tal-obbligi tal-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali skont 
dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 33(2).

imħassar

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 – It-trasparenza u l-
pubblikazzjoni tal-informazzjoni

imħassar

1. Ħlief għall-offerti li jiġu negozjati 
b'mod individwali, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom jippubblikaw informazzjoni 
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trasparenti, komparabbli, xierqa u 
aġġornata dwar:

a) l-isem, l-indirizz u l-informazzjoni tal-
kuntatt tagħhom;

b) għal kull pjan ta' tariffa, is-servizzi 
offruti u l-parametri rilevanti tal-kwalità 
tas-servizzi, il-prezzijiet applikabbli (għall-
konsumaturi inklużi t-taxxi) u kull 
imposta applikabbli (l-aċċess, l-użu, il-
manutenzjoni u kull miżata addizzjonali), 
kif ukoll spejjeż għat-tagħmir terminali;

c) it-tariffi applikabbli rigward xi numru 
jew servizz soġġett għal kundizzjonijiet 
partikolari tal-prezzijiet; 

d) il-kwalità tas-servizzi tagħhom, skont l-
atti ta' implimentazzjoni previsti fil-
paragrafu 2;

e) is-servizzi tal-aċċess għall-internet, 
meta offruti, li jispeċifikaw: 

(i) il-veloċità tad-dejta proprjament 
disponibbli għad-download u l-upload fl-
Istat Membru ta' residenza tal-utent 
finali, inkluża fil-ħin bl-aktar użu;

(ii) il-livell tal-limitazzjonijiet applikabbli 
fil-volum tad-dejta, jekk ikun hemm; il-
prezzijiet biex jiżdied il-volum tad-dejta 
disponibbli fuq bażi ad hoc jew dejjiema; 
il-veloċità tad-dejta, u prezzha, disponibbli 
wara konsum sħiħ tal-volum tad-dejta 
applikabbli, jekk ikunu limitat; u l-mezzi 
biex meta jridu, l-utenti finali jkunu 
jistgħu jsegwu l-livell attwali tal-konsum 
tagħhom;

(iii) spjegazzjoni ċara u komprensiva dwar 
kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-
veloċità proprja disponibbli u parametri 
oħra tal-kwalità, u l-użu f’daqqa ta’ 
servizzi speċjalizzati bi kwalità aħjar tas-
servizzi, jistgħu prattikament iħallu impatt 
fuq l-użu tal-kontenut, tal-
applikazzjonijiet u tas-servizzi;

(iv) informazzjoni dwar kull proċedura li 
jistabbilixxi l-provditur biex ikejjel u 
jdawwar it-traffiku ħalli jevita konġestjoni 
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fin-netwerk, u dwar kif dawk il-proċeduri 
jistgħu jaffettwaw il-kwalità tas-servizzi u 
l-protezzjoni tad-dejta personali;

f) il-miżuri li ttieħdu biex tkun żgurata l-
ekwivalenza fl-aċċess għal utenti finali 
b'diżabbiltà, inkluża informazzjoni 
aġġornata regolarment li tagħti dettalji 
dwar il-prodotti u s-sevizzi maħsuba 
għalihom;

g) it-termini u l-kundizzjonijiet tal-
kuntratt standard tagħhom inkluż kull 
perjodu kuntrattwali minimu, il-
kundizzjonijiet u kull imposta għat-
terminazzjoni ta' kuntratt, il-proċeduri u 
l-miżati diretti relatati mal-bidla minn 
provditur għal ieħor u l-portabbiltà tan-
numri u identifikaturi oħra, u l-
arranġamenti għal kumpens minħabba 
dewmien jew abbuż fil-bidla minn 
provditur għal ieħor;

h) l-aċċess għal servizzi ta' emerġenza u 
informazzjoni dwar il-post mnejn tkun 
ġejjin t-telefonata għal kull servizz offrut, 
kull limitazzjoni fil-provdiment tas-
servizzi ta' emerġenza skont l-Artikolu 26 
tad-Direttiva 2002/22/KE, u kull bidla fih;

i) id-drittijiet dwar is-servizz universali, 
inklużi, meta jixraq, il-faċilitajiet u s-
servizzi msemmija fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/22/KE.

L-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata 
b'mod ċar u komprensiv u tkun faċilment 
aċċessibbli fil-lingwa/i uffiċjali tal-Istat 
Membru fejn jiġi offrut is-servizz, u 
għandha tiġi aġġornata regolarment. 
Meta jintalab, l-informazzjoni għandha 
tingħata wkoll lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali rilevanti qabel tiġi ppubblikata. 
Kull differenzjazzjoni fil-kundizzjonijiet 
applikati għall-konsumaturi u utenti 
finali oħra għandha tkun espliċita. 

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-metodi 
biex titkejjel il-veloċità tas-servizzi tal-
aċċess għall-internet, il-parametri tal-
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kwalità tas-servizzi u l-metodi biex dawn 
jitkejlu, u l-kontenut, il-forma u l-mod tal-
informazzjoni li trid tiġi ppublikata, 
inklużi mekkaniżmi possibbli ta' 
ċertifikazzjoni tal-kwalità. Il-Kummissjoni 
tista' tqis il-parametri, id-definizzjonijiet u 
l-metodi tal-kejl stabbiliti fl-Anness III 
tad-Direttiva 2002/22/KE. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 33(2). 

3. L-utenti aħħarin għandhom ikollhom 
aċċess għal għodod indipendenti tal-
evalwazzjoni li jippermettulhom iqabblu l-
prestazzjoni tal-aċċess u s-servizzi tan-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u 
l-kost ta' xejriet alternattivi tal-użu. Għal 
dan il-għan, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu skema volontarja ta'ġ 
ċertifikazzjoni għal siti, gwidi jew għodod 
simili interattivi. Iċ-ċertifikazzjoni 
għandha tingħata skont rekwiżiti 
oġġettivi, trasparenti u proporzjonati, 
partikolarment l-indipendenza minn kull 
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubblika, l-użu ta' lingwaġġ ċar, l-
għoti ta' informazzjoni kompluta u 
aġġornata, u t-tħaddim ta' proċedura 
effettiva għat-trattament tal-ilmenti.  Meta 
l-faċilitajiet ċertifikati tat-tqabbil ma 
jkunux disponibbli fis-suq bla ħlas jew bi 
prezz raġonevoli, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jew awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti oħra għandhom jagħmlu 
dawn il-faċilitajiet disponibbli huma stess 
jew mingħand partijiet terzi konformi 
mar-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni. L-
informazzjoni ppubblikata mill-provdituri 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi lill-
pubbliku għandhom ikunu aċċessibblii u 
bla ħlas sabiex ikunu disponibbli l-
faċilitajiet tat-tqabbil.

4. Meta jitolbuhom l-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti, il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
iqassmu bla ħlas lill-utenti finali 
informazzjoni li tinteressa lill-pubbliku, 
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meta jixraq, bl-istess mezzi li kienu jużaw 
is-soltu biex jikkomunikaw mal-utenti 
finali. F'dan il-każ, dik l-informazzjoni 
għandhom jipprovduha l-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
f'format standardizzat u fost l-oħrajn 
għandha tkopri dawn is-suġġetti:

(a) l-aktar użu komuni tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika biex wieħed 
jidħol f'attivitajiet illegali jew ixerred 
kontenut dannuż, b'mod partikolari fejn 
dan jista' jippreġudika r-rispett għad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, inkluż 
ksur tad-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta, 
id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, u 
l-konsegwenzi legali tagħhom; u

(b) il-mezzi ta' protezzjoni mir-riskji għas-
sigurtà personali u mill-aċċess illegali 
għad-dejta personali meta jintużaw is-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26 – Ir-rekwiżiti tal-
informazzjoni għall-kuntratti 

imħassar

1. Qabel kuntratt dwar il-provdiment ta' 
konnessjoni ma' netwerk pubbliku tal-
komunikazzjoni elettronika jew servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli 
għall-pubbliku jsir vinkolanti, il-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku għandhom għallinqas 
jipprovdu din l-informazzjoni lill-
konsumaturi, u lil utenti finali oħra, 
sakemm huma ma jkunux ftiehmu 
espliċitament mod ieħor:

(a) l-identità, l-indirizz u l-informazzjoni 
tal-kuntatt tal-provditur u, jekk ikunu 
differenti, l-indirizz u l-informazzjoni ta' 
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kuntatt għal kull ilment;

(b) il-karatteristiċi ewlenin tas-servizzi 
pprovduti, inklużi b'mod partikolari:

(i) għal kull pjan ta' tariffi, it-tipi ta' 
servizzi offruti, il-volumi inklużi tal-
komunikazzjoni u kull parametru 
rilevanti tal-kwalità tas-servizzi, inkluż 
meta se ssir il-konnessjoni tal-bidu;

(ii) jekk hux qed jiġi pprovdut aċċess għal 
servizzi ta' emerġenza u informazzjoni 
dwar il-post mnejn tkun ġejjin t-
telefonata, u f'liema Stati Membri, jekk 
hemmx xi limitazzjonijiet fil-provdiment 
tas-servizzi ta' emerġenza skont l-
Artikolu 26 tad-Direttiva 2002/22/KE;

(iii) it-tipi ta' servizzi ta' wara l-bejgħ, 
servizzi tal-manutenzjoni u s-servizzi ta' 
appoġġ għall-klijenti li huma pprovduti, u 
l-kundizzjonijiet u t-tariffi għal dawn is-
servizzi, u l-metodi ta' kuntatt għal dawn 
is-servizzi;

(iv) kull restrizzjoni li jimponi l-provditur 
fuq l-użu tat-tagħmir terminali pprovdut, 
inkluża l-informazzjoni dwar il-ftuħ tat-
tagħmir terminali u kull imposta involuta 
jekk jiġi tterminat il-kuntratt qabel 
jintemm il-perjodu minimu tal-kuntratt;

(c) dettalji dwar il-prezzijiet u t-tariffi 
(għall-konsumaturi inklużi t-taxxi u 
imposti addizzjonali possibbilment dovuti) 
u l-mezzi li bihom issir disponibbli 
informazzjoni aġġornata dwar it-tariffi u 
l-imposti kollha applikabbli; 

(d) il-metodi tal-ħlas offruti u kull 
differenza fl-ispejjeż minħabba l-metodu 
tal-ħlas, u l-faċilitajiet disponibbli li 
jissalvagwardjaw it-trasparenza fil-
kontijiet u jissorveljaw il-livell tal-
konsum;

(e) it-tul tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
biex jiġġedded u jintemm, inklużi:

(i) kull użu u tul minimu meħtieġ biex 
wieħed jibbenefika minn termini 
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promozzjonali;

(ii) kull imposta relatata mal-bidla minn 
provditur għal ieħor u l-portabbiltà tan-
numri u identifikaturi oħra, inklużi l-
arranġamenti għal kumpens minħabba 
dewmien jew abbuż fil-bidla minn 
provditur għal ieħor; 

(iii) kwalunke tariffa dovuta mat-
terminazzjoni bikrija tal-kuntratt, inkluż 
kwalunkwe rkupru ta’ spiża fir-rigward 
ta’ tagħmir terminali (abbażi tal-metodi 
tas-soltu għad-deprezzament) u vantaġġi 
promozzjonali oħra (fuq bażi pro rata 
tempore);

(f) kull arranġament għal kumpens u 
rifużjoni, inkluża referenza espliċita 
għad-drittijiet statutorji tal-utent finali, li 
japplikaw jekk ma jintlaħqux il-livelli tal-
kwalità tas-servizzi fil-kuntratt; 

(g) meta jkun hemm obbligu skont l-
Artikolu 25 tad-Direttiva 2002/22/KE, l-
alternattivi għall-utenti finali jekk 
idaħħlux jew le d-dejta personali tagħhom 
fid-direttorju, u d-dejta kkonċernata;

(h) għal utenti finali b'diżabbiltà, id-
dettalji dwar il-prodotti u s-sevizzi 
maħsuba għalihom; 

(i) il-mezzi biex jinbdew proċeduri għal 
soluzzjoni tat-tilwim, inkluż it-tilwim 
transfruntieri, skont l-Artikolu 34 tad-
Direttiva 2002/22/KE u l-Artikolu 22 ta' 
dan ir-Regolament;

(j) it-tip ta' azzjoni li jista' jieħu l-
provditur b'reazzjoni għal inċidenti ta' 
sigurtà jew integrità jew theddid u 
vulnerabbiltajiet.

2. Apparti dak tal-paragrafu 1, il-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku għandhom għallinqas 
jipprovdu lill-utenti finali, sakemm ma 
jkunx miftiehem mod ieħor minn utent 
finali li mhux konsumatur, din l-
informazzjoni dwar is-servizzi tagħhom 
tal-aċċess għall-internet:
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(a) il-livell tal-limitazzjonijiet applikabbli 
fil-volum tad-dejta, jekk ikun hemm; il-
prezzijiet biex jiżdied il-volum tad-dejta 
disponibbli fuq bażi ad hoc jew dejjiema; 
il-veloċità tad-dejta, u prezzha, disponibbli 
wara konsum sħiħ tal-volum tad-dejta 
applikabbli, jekk ikunu limitat; u l-mezzi 
biex meta jridu, l-utenti finali jkunu 
jistgħu jsegwu l-livell attwali tal-konsum 
tagħhom; 

(b) il-veloċità tad-dejta attwalment 
disponibbli biex ittella' u tniżżel id-dejta 
fil-lok ewlieni tal-utneti aħħari, inkluż 
ċifri attwali għal meded tal-veloċità, medji 
tal-veloċità u veloċità fis-sigħat tal-akbar 
traffiku, inkluż l-impatt potenzjali tal-fatt 
li jiġi permess l-aċċess lil partijiet terzi 
permezz ta' netwerk taż-żona lokali bir-
radju;

(c) parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi;

(d) informazzjoni dwar kull proċedura li 
jistabbilixxi l-provditur biex ikejjel u 
jdawwar it-traffiku ħalli jevita konġestjoni 
fin-netwerk, u informazzjoni dwar kif 
dawk il-proċeduri jistgħu jħallu impatt 
fuq il-kwalità tas-servizzi u l-protezzjoni 
tad-dejta personali;

(e) spjegazzjoni ċara u komprensiva dwar 
kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-
veloċità proprja disponibbli u parametri 
oħra tal-kwalità tas-servizzi, u l-użu 
f'daqqa ta' servizzi speċjalizzati bi kwalità 
aħjar tas-servizzi, jistgħu prattikament 
iħallu impatt fuq l-użu tal-kontenut, tal-
applikazzjonijiet u tas-servizzi;

3. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 għandha tingħata b'mod 
ċar u komprensiv u tkun faċilment 
aċċessibbli fil-lingwa uffiċjali tal-Istat
Membru ta' residenza tal-utent finali, u 
għandha tiġi aġġornata regolarment. Din 
għandha tifforma parti integrali mill-
kuntratt u ma għandhiex tinbidel sakemm 
il-partijiet ma jaqblux espressament mod 
ieħor. L-utent finali għandu jirċievi kopja 
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tal-kuntratt bil-miktub.

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jispeċifikaw id-dettalji 
dwar ir-rekwiżiti tal-informazzjoni 
elenkati fil-paragrafu 2. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 33(2). 

5. Meta jitolbu l-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti, il-kuntratt għandu jkun fih 
ukoll kull informazzjoni li jipprovdu dawn 
l-awtoritajiet għal dan l-iskop dwar l-użu 
ta' netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika biex wieħed jidħol f'attivitajiet 
illegali jew ixerred kontenut dannuż, u 
dwar il-mezzi ta' protezzjoni mir-riskji 
għas-sigurtà personali, l-ipproċessar 
illegali tad-dejta personali, imsemmija fl-
Artikolu 25(4) u rilevanti għas-servizz 
ipprovdut.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 – Il-kontroll tal-konsum imħassar

1. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom joffru 
lill-utenti finali l-opportunità li jagħżel, 
bla ħlas, faċilità li tipprovdi informazzjoni 
dwar il-konsum akkumulat ta' servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika differenti 
mogħtija fil-munita li biha jkun il-kont 
tal-utent finali. Din il-faċilità għandha 
tiżgura li, mingħajr il-kunsens tal-utent 
finali, in-nefqa akkumulata tul perjodu 
speċifiku tal-użu ma taqbiżx limitu 
finanzjarju speċifikat li stabbilixxieh l-
utent finali. 

2. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
jiżguraw li lill-utent finali tintbagħatlu 
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notifika xierqa meta l-konsum tas-servizzi 
jkun laħaq 80% tal-limitu finanzjarju 
stabbilit skont il-paragrafu 1. In-notifika 
għandha tindika l-proċedura li trid tiġi 
segwita biex jissokta l-provdiment ta' 
dawk is-servizzi, inklużi l-ispejjeż 
tagħhom. Il-provditur għandu jieqaf 
jipprovdi s-servizzi speċifikati u jieqaf 
jimponi miżati lill-utent finali għalihom 
jekk il-limitu finanzjarju jinqabeż mod 
ieħor, sakemm l-utent finali ma jkunx 
talab li jissokta jew jiġġedded il-
provdiment ta' dawn is-servizzi. Wara li 
jkunu laħqu l-limitu finanzjarju, l-utenti 
finali għandhom ikunu jistgħu jibqgħu 
jirċievu telefonati u messaġġi SMS u 
jaċċessaw in-numri tat-telefown bla ħlas u 
s-servizzi ta' emerġenza billi jċemplu n-
numru ta' emerġenza Ewropew 112 bla 
ħlas sa tmiem il-perjodu tal-ħlas 
miftiehem. 

3. Minnufih qabel tiġi konnessa t-
telefonata, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom jippermettu lill-utenti finali 
jaċċessaw faċilment u bla ma jġarrbu 
spejjeż kull informazzjoni tal-ispejjeż 
dwar it-tariffi applikabbli rigward numru 
jew servizz soġġett għal kundizzjonijiet 
partikolari tal-prezzijiet sakemm l-
awtorità regolatorja nazzjonali tkun tat 
deroga minn qabel għal raġunijiet ta' 
proporzjonalità. Kull informazzjoni bħal 
din għandha tingħata b'mod komparabbli 
għal kull numru jew servizz bħal dan.

4. Lill-utenti finali, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom joffrulhom l-opportunità li bla 
ħlas jaċċettaw li jirċievu kontijiet 
dettaljati. 



PE524.714v02-00 42/66 AD\1016128MT.doc

MT

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 – It-terminazzjoni tal-kuntratt imħassar

1. Il-kuntratti konklużi bejn il-
konsumaturi u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandhomx jobbligaw perjodu 
minimu ta' kuntratt li jaqbeż l-24 xahar. 
Lill-utenti finali, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom joffrulhom il-possibilità li 
jidħlu f'kuntratt li ma jtulx aktar minn 
12-il xahar. 

2. Il-konsumaturi, u utenti finali oħra 
sakemm ma jkunux ftiehmu mod ieħor, 
għandu jkollhom dritt jitterminaw 
kuntratt b'perjodu ta' avviż ta' xahar, 
meta jkunu għaddew sitt xhur jew aktar 
minn meta sar il-kuntratt. Ebda kumpens 
ma għandu jkun dovut ħlief għall-valur 
residwu tat-tagħmir sussidjat mogħti mal-
kuntratt meta sar il-kuntratt u rimborż 
pro rata tempore għal kull vantaġġ 
promozzjonali ieħor ikkumerċjalizzat 
bħala tali waqt li kien qed isir il-kuntratt. 
Il-provditur għandu jneħħi bla ħlas kull 
restrizzjoni fuq l-użu tat-tagħmir 
terminali f'netwerks oħra, mhux aktar 
tard minn meta jitħallas dan il-kumpens.

3. Meta l-kuntratti jew il-liġi nazzjonali 
jipprovdu għal perjodi tal-kuntratt biex 
ikunu jistgħu jiġu estiżi b'mod taċitu, il-
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku għandu jinforma lill-utent 
finali fi żmien debitu ħalli l-utent finali 
jkollu mill-inqas xahar żmien biex 
jopponi l-estensjoni taċita. Jekk l-utent 
finali ma jopponix, il-kuntratt għandu 
jitqies bħala kuntratt permanenti li l-utent 
finali jista' jitterminah kull meta jrid 
b'perjodu ta' avviż ta' xahar u bla ma 
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jġarrab spejjeż. 

4. L-utenti finali għandu jkollhom id-dritt 
jitterminaw il-kuntratt tagħhom bla ma 
jġarrbu spejjeż meta jiġu avżati b'modifiki 
fil-kundizzjonijiet kuntrattwali li 
jipproponi l-provditur tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku sakemm il-
modifiki proposti ma jkunux 
esklussivament għall-benefiċċju tal-utenti 
finali. Lill-utenti finali, il-provdituri 
għandhom jagħtuhom perjodu ta' avviż 
adegwat, mhux iqsar minn xahar, għal 
dawn il-modifiki, u fl-istess waqt 
għandhom jinfurmawhom bid-dritt 
tagħhom li jistgħu jitterminaw il-kuntratt 
bla ma jġarrbu spejjeż jekk ma jaċċettawx 
il-kundizzjonijiet il-ġodda. Il-paragrafu 2 
għandu japplika mutatis mutandis.

5. Kull diskrepanza sinifikanti u mhux 
temporanja bejn il-prestazzjoni proprja 
fejn jidħlu l-veloċità u parametri oħra tal-
kwalità, u l-prestazzjoni li jindika l-
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku skont l-Artikolu 26, għandha 
titqies bħala nuqqas ta' konformità tal-
prestazzjoni għall-finijiet biex jinstabu 
rimedji għall-utenti finali skont il-liġi 
nazzjonali. 

6. Abbonament għal servizzi addizzjonali 
li jipprovdi l-istess provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandux jerġa' jibda mill-ġdid il-
perjodu tal-kuntratt tal-bidu sakemm il-
prezz tas-servizz(i) addizzjonali ma jkunx 
jaqbeż b'mod sinifikanti l-prezz tas-
servizzi tal-bidu jew sakemm ma jkunux 
offruti servizzi addizzjonali bħal dawn bi 
prezz promozzjonali speċjali relatat mat-
tiġdid tal-kuntratt eżistenti. 

7. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
japplikaw kundizzjonijiet u proċeduri 
għat-terminazzjoni tal-kuntratt li ma 
joħolqux ostakli jew diżinċentivi milli 
wieħed jibdel il-provditur tas-servizz.
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 – Offerti raggruppati imħassar

Jekk raggruppament ta' servizzi offrut lill-
konsumaturi ikun fih mill-inqas 
konnessjoni ma' netwerk tal-
komunikazzjoni elettronika jew servizz 
wieħed tal-komunikazzjoni elettronika, 
għandhom japplikaw l-Artikolu 28 u 30 
ta' dan ir-Regolament għal kull element 
tar-raggruppament.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30 – Il-bidla minn provditur għal 
ieħor u l-portabbiltà tan-numri 

imħassar

1. Kull utent finali b'numri minn pjan 
tan-numerazzjoni telefonika nazzjonali, li 
jitlob dan, għandu jkollu d-dritt li jżomm 
in-numru/i tiegħu indipendentement mill-
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku li jipprovdi s-servizz skont il-
Parti C tal-Anness I tad-Direttiva 
2002/22/KE, sakemm il-provditur ikun 
provditur tal-komunikazzjoni elettronika 
fl-Istat Membru li miegħu jirrelatat il-
pjan ta' numerazzjoni nazzjonali jew 
sakemm il-provditur ikun provditur 
Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika 
li nnotifika lill-awtorità regolatorja 
kompetenti tal-Istat Membru tad-
domiċilju dwar il-fatt li hu jipprovdi jew 
beħsiebu jipprovdi dawn is-servizzi fl-Istat 
Membru li miegħu hu relatat il-pjan tan-
numerazzjoni nazzjonali. 
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2. L-ipprezzar bejn il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
relatat mal-provdiment tal-portabbiltà 
tan-numru għandu jkun orjentat lejn l-
ispiża, u l-miżati diretti għall-utenti finali, 
jekk ikun hemm, ma għandhomx iservu 
ta' diżinċentiv għall-utenti finali milli 
jbiddlu l-provditur tas-servizz.

3. Il-portabbiltà tan-numri u l-attivazzjoni 
tagħhom għandhom isiru fl-iqsar żmien 
possibbli. Biex l-utenti finali jagħmlu 
ftehim dwar il-portabbiltà ta' numru lejn 
provditur ġdid, dak in-numru għandu jiġi 
attivat fi żmien ġurnata tax-xogħol minn 
meta jsir dan il-ftehim. It-telfien tas-
servizz waqt il-proċess tal-portabbiltà, jekk 
ikun hemm, ma għandux itul aktar minn 
minn ġurnata tax-xogħol. 

4. Il-provditur riċeventi tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandu jmexxi l-proċess tal-bidla minn 
provditur għal ieħor u tal-portabbiltà. L-
utenti finali għandhom jirċievu 
informazzjoni adegwata dwar il-bidla 
minn provditur għal ieħor, qabel u waqt 
il-proċess tal-bidla, u anki minnufih wara 
li din issir. Lill-utenti finali ma għandux 
jinbidlilhom il-provditur kontra r-rieda 
tagħhom. 

5. Il-kuntratti tal-utenti finali mal-
providituri trasferenti tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom jiġu 
tterminati awtomatikament wara li ssir il-
bidla minn provditur għal ieħor. Il-
providituri trasferenti tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
jirrifondu l-kreditu kollu li jkun baqa' lill-
kunsumaturi li jkunu jużaw servizzi 
mħallsin minn qabel. 

6. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku li jdumu jew 
jabbużaw fil-bidla minn provditur għal 
ieħor, inkluż billi ma jagħmlux 
disponibbli fil-ħin l-informazzjoni 
meħtieġa għall-portabbiltà, għandhom 
jiġu obbligati jikkumpensaw lill-utenti 
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finali li jġarrbu dan id-dewmien jew l-
abbuż.

7. Meta l-utent finali li jagħmel bidla għal 
provditur ġdid tas-servizzi tal-aċċess 
għall-internet ikollu indirizz tal-email 
ipprovdut mill-providitur trasferenti, dan 
tal-aħħar, jekk jitolbu l-utent finali, 
għandu jibgħat f'indirizz tal-email li 
jagħtih l-utent finali, bla ħlas, kull 
komunikazzjoni bl-email mibgħuta lill-
utent finali fuq l-email preċedenti għal 
perjodu ta' 12-il xahar. Dan is-servizz tad-
direzzjonar tal-emails għandu jinkludi
tweġiba awtomatika lil kull min jibgħat 
email biex jinfurmah bl-indirizz tal-email 
il-ġdid tal-utent finali. L-utent finali 
għandu jkollhom l-alternattiva li jitolbu li 
l-indirizz tal-email il-ġdid ma jingħadx fil-
messaġġ tat-tweġiba awtomatika. 

Wara l-ewwel perjodu ta' 12-il xahar, il-
provditur trasferenti tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandu jagħti l-
alternattiva lill-utent finali biex bi ħlas, 
jekk ikun hemm bżonn, jiġi estiż il-
perjodu tas-servizz tad-direzzjonar tal-
emails. Il-provditur trasferenti tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandux jalloka l-indirizz tal-email 
tal-bidu tal-utenti finali lil utent finali 
ieħor qabel jgħaddu sentejn mit-
terminazzjoni tal-kuntratt, u f'kull każ 
matul il-perjodu li għalih ġie estiż is-
servizz tad-direzzjonar tal-emails. 

8. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jistgħu jistabbilixxu proċessi globali tal-
bidla minn provditur għal ieħor u tal-
portabbiltà, inkluż provdiment ta' 
sanzjonijiet xierqa fuq il-provdituri u 
kumpensi għall-utenti finali. Dan 
għandhom iqisu l-protezzjoni meħtieġa 
tal-utent finali waqt il-proċess tal-bidla 
minn provditur għal ieħor u l-l-ħtieġa li 
tkun żgurata l-effiċjenza f'dan il-proċess.
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2002/20/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 12(1), jiddaħħal il-punt li 
ġej: 

(aa) M'għandhomx jiġu applikati miżati 
amministrattivi fil-każ ta' fornitur tal-
komunikazzjoni elettronika li joffri 
servizzi fi Stat Membru ieħor li għandu 
fatturat annwali għas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika taħt 0.5 % tal-
fatturat totali nazzjonali tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 13(1), jiżdied il-punt li 
ġej:

(bb) Il-kontribuzzjonijiet biex jinqasmu l-
kostijiet netti tal-obbligi ta' servizzi 
universali għandhom jiġu imposti lill-
fornituri tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
li joffru servizzi lil Stat Membru ieħor li 
għandhom fatturat annwali għas-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika taħt it-2 % 
tal-fatturat totali nazzjonali tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi.

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni unika tal-UE hija piż, ma ġietx valutata bir-reqqa u hija kritikata kemm 
mir-regolaturi nazzjonali kif ukoll mill-fornituri tal-komunikazzjoni elettronika. L-istess 
objettivi jistgħu jinkisbu permezz ta' skema ta' kooperazzjoni razzjonalizzata fost l-NRAs u 
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emendi għad-Direttivi 2002/20 u 2002/22.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b

Test fis-seħħ Emenda

(1b) Fl-Artikolu 20(1), il-punt b huwa 
sostitwit b’dan li ġej:

(b) is-servizzi provduti, inkluż b'mod 
partikolari:

b) is-servizzi provduti, inkluż b'mod 
partikolari,

- jekk hux qed jingħata aċċess għal 
servizzi ta' emerġenza u jekk hux qed 
tingħata informazzjoni dwar il-post minn 
fejn toriġina t-telefonata u/jew 
kwalunkwe limitazzjonijiet fuq l-għoti ta' 
servizzi ta' emerġenza skont l-Artikolu 26,

– għal kull pjan ta’ tariffa, is-servizzi 
provduti u l-kwalità rilevanti tal-
parametri tas-servizz;

- informazzjoni dwar kwalunkwe 
kundizzjoni oħra li tillimita l-aċċess għas-
servizzi u l-applikazzjonijiet u/jew l-użu 
tagħhom, fejn dawn il-kondizzjonijiet 
huma permessi skont il-liġi nazzjonali 
konfermament mal-liġi tal-Komunità,

– għas-servizzi tal-aċċess għall-internet, 
meta offruti, jispeċifikaw dan li ġej:  

- il-livelli ta' kwalità minimi tas-servizzi 
offruti, inkluż iż-żmien meħtieġ għall-
konnessjoni inizjali u, jekk ikun il-każ, 
parametri oħra ta' kwalità tas-servizz, kif 
definiti mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali,

(i) il-veloċità tad-dejta proprjament 
disponibbli għad-download u l-upload fl-
Istat Membru ta' residenza tal-utent 
finali, inkluża fil-ħin bl-aktar użu; 

- informazzjoni dwar kwalunkwe 
proċedura mwaqqfa mill-impriża biex 
tkejjel u timmaniġġja t-traffiku sabiex jiġi 
evitat li jimtela n-netwerk l-link sal-
kapaċità massima tiegħu jew iżjed mill-
kapaċità tiegħu u informazzjoni dwar kif 
dawk il-proċeduri jista' jkollhom impatt 
fuq il-kwalità tas-servizz

(ii) il-livell tal-limitazzjonijiet applikabbli 
fil-volum tad-dejta, jekk ikun hemm; il-
prezzijiet biex jiżdied il-volum tad-dejta 
disponibbli fuq bażi ad hoc jew dejjiema; 
il-veloċità tad-dejta, u prezzha, disponibbli 
wara konsum sħiħ tal-volum tad-dejta 
applikabbli, jekk ikunu limitat; u l-mezzi 
biex meta jridu, l-utenti finali jkunu 
jistgħu jsegwu l-livell attwali tal-konsum 
tagħhom; 

- it-tipi ta' servizz ta' manutenzjoni offruti 
u s-servizzi ta' appoġġ għall-klijenti 

(iii) spjegazzjoni ċara u komprensiva dwar 
kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-
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pprovduti, kif ukoll il-metodi ta' kuntatt 
ma' dawn is-servizzi,

veloċità proprja disponibbli u parametri 
oħra tal-kwalità, u l-użu f’daqqa ta’ 
servizzi speċjalizzati bi kwalità aħjar tas-
servizzi, jistgħu prattikament iħallu impatt 
fuq l-użu tal-kontenut, tal-
applikazzjonijiet u tas-servizzi; 

(iv) informazzjoni dwar kull proċedura li 
jistabbilixxi l-fornitur biex ikejjel u 
jdawwar it-traffiku ħalli jevita konġestjoni 
fin-netwerk, u dwar kif dawk il-proċeduri 
jistgħu jaffettwaw il-kwalità tas-servizzi u 
l-protezzjoni tad-dejta personali;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1c (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(1c) L-Artikolu 21(1) huwa sostitwit b’dan 
li ġej: 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu 
networks pubbliċi ta’ komunikazzjoni 
elettronika u/jew servizzi pubbliċi ta’
komunikazzjoni elettronika disponibbli 
għall-pubbliku biex jippubblikaw
informazzjoni trasparenti, komparabbli, 
adegwata u aġġornata dwar il-prezzijiet u t-
tariffi applikabbli, kwalunkwe ħlasijiet 
minħabba t-terminazzjoni ta’ kuntratt u 
informazzjoni dwar termini u 
kondizzjonijiet standard fir-rigward tal-
aċċess u l-użu tas-servizzi tagħhom 
pprovduti minnhom lill-utenti finali u lill-
konsumaturi skont l-Anness II. Din l-
informazzjoni għandha tkun ippubblikata 
f’forma ċara, komprensiva u li tkun 
faċilment aċċessibbli.. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jistgħu jispeċifikaw 
rekwiżiti addizzjonali rigward il-forma li 
fiha tali informazzjoni għandha tiġi 

"1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu netwerks
pubbliċi ta’ komunikazzjoni elettronika 
u/jew servizzi pubbliċi ta’ komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku biex 
jippubblikaw informazzjoni trasparenti, 
komparabbli, adegwata u aġġornata dwar 
il-prezzijiet u t-tariffi applikabbli, 
kwalunkwe ħlasijiet minħabba t-
terminazzjoni ta’ kuntratt u informazzjoni 
dwar termini u kondizzjonijiet standard fir-
rigward tal-aċċess u l-użu tas-servizzi 
tagħhom pprovduti minnhom lill-utenti 
finali u lill-konsumaturi skont l-Anness II. 
Din l-informazzjoni għandha tkun 
ippubblikata f’forma ċara, komprensiva u li 
tkun faċilment aċċessibbli. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jistgħu jispeċifikaw 
rekwiżiti addizzjonali rigward il-forma li 
fiha tali informazzjoni għandha tiġi 
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pubblikata. pubblikata."

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1d (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(1d) L-Artikolu 21(2) huwa sostitwit b’dan 
li ġej: 

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jinkoraġġixxu l-forniment ta' 
informazzjoni komparabbli biex l-utenti 
aħħarin u l-konsumaturi jkunu jistgħu 
jagħmlu evalwazzjoni indipendenti tal-
ispiża fuq pakketti ta' użu alternattivi, per 
eżempju permezz ta' linji gwida interattivi 
jew tekniki simili. Meta dawn il-faċilitajiet 
ma jkunux disponibbli fis-suq mingħajr 
ħlas jew bi prezz raġonevoli, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
kapaċi jagħmlu tali linji gwida u tali 
teknika disponibbli huma stess jew billi 
jinkarigaw partijiet terzi. Il-partijiet terzi 
għandu jkollhom id-dritt li jużaw 
mingħajr ħlas l-informazzjoni pubblikata 
mill-impriżi li jipprovdu networks ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi u/jew 
servizzi pubbliċi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi disponibbli, għall-finijiet li 
jbiegħu jew jagħmlu disponibbli tali gwidi 
interattivi jew teknika simili.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw il-forniment ta' 
informazzjoni komparabbli biex l-utenti 
finali u l-konsumaturi jkunu jistgħu 
jagħmlu evalwazzjoni indipendenti tal-
ispiża fuq pakketti ta' użu alternattivi, 
pereżempju permezz ta' linji gwida 
interattivi jew teknika simili.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1e (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21 – paragrafu 3 – parti introduttorja
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Test fis-seħħ Emenda

(1e) Fl-Artikolu 21(3) il-parti 
introduttorja għandha tiġi sostitwita 
b’dan li ġej:

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu 
networks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
u/jew servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku biex 
inter alia: 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu netwerks
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u/jew 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
disponibbli għall-pubbliku biex inter alia:  

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1f (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1f) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

Artikolu 21a

Kontroll tal-konsum 

1. Il-fornituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom joffru 
lill-utenti finali l-opportunità li jagħżlu, 
bla ħlas, faċilità li tipprovdi informazzjoni 
dwar il-konsum akkumulat ta' servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika differenti. Din 
il-faċilità għandha tiżgura li, mingħajr il-
kunsens tal-utent finali, in-nefqa 
akkumulata tul perjodu speċifiku tal-użu 
ma taqbiżx limitu finanzjarju speċifikat li 
stabbilixxieh l-utent finali.  

2. Il-fornituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
jiżguraw li lill-utent finali tintbagħatlu 
notifika xierqa meta l-konsum tas-servizzi 
jkun laħaq 80% tal-limitu finanzjarju 
stabbilit skont il-paragrafu 1. Wara li 
jkunu laħqu l-limitu finanzjarju, l-utenti 
finali għandhom ikunu jistgħu jibqgħu 
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jirċievu telefonati u messaġġi SMS u 
jaċċessaw in-numri tat-telefown bla ħlas u 
s-servizzi ta' emerġenza billi jċemplu n-
numru ta' emerġenza Ewropew 112 bla 
ħlas sa tmiem il-perjodu tal-ħlas 
miftiehem.  

3. Lill-utenti finali, il-fornituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom joffrulhom l-opportunità li bla 
ħlas jaċċettaw li jirċievu kontijiet 
dettaljati.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1g (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1g) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

Artikolu 21b

Terminazzjoni tal-kuntratt

1. Il-kuntratti konklużi bejn il-
konsumaturi u l-fornituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandhomx jobbligaw perjodu 
minimu ta' kuntratt li jaqbeż l-24 xahar. 
Lill-utenti finali, il-fornituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom joffrulhom il-possibilità li 
jidħlu f'kuntratt li ma jkunx itwal minn 
12-il xahar.  

2. Il-konsumaturi, u utenti finali oħra 
sakemm ma jkunux ftiehmu mod ieħor, 
għandu jkollhom dritt jitterminaw 
kuntratt b'perjodu ta' avviż ta' xahar, 
meta jkunu għaddew sitt xhur jew aktar 
minn meta sar il-kuntratt. Ebda kumpens 
ma għandu jkun dovut ħlief għall-valur 
residwu tat-tagħmir sussidjat mogħti mal-
kuntratt meta sar il-kuntratt u rimborż 
pro rata tempore għal kull vantaġġ 
promozzjonali ieħor ikkumerċjalizzat 
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bħala tali waqt li kien qed isir il-kuntratt. 
Il-fornitur għandu jneħħi bla ħlas kull 
restrizzjoni fuq l-użu tat-tagħmir 
terminali f'netwerks oħra, mhux aktar 
tard minn meta jitħallas dan il-kumpens. 

3. L-utenti finali għandu jkollhom id-dritt 
jitterminaw il-kuntratt tagħhom bla ma 
jġarrbu spejjeż meta jiġu avżati b'modifiki 
fil-kundizzjonijiet kuntrattwali li 
jipproponi l-fornitur tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku sakemm il-
modifiki proposti ma jkunux 
esklużivament għall-benefiċċju tal-utenti 
finali. 

4. Kwalunkwe diskrepanza sinifikanti u 
mhux temporanja bejn il-prestazzjoni 
medja fejn jidħlu l-veloċità u parametri 
oħra tal-kwalità, u l-prestazzjoni li jindika 
l-fornitur tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku għandha titqies bħala 
nuqqas ta' konformità tal-prestazzjoni 
għall-finijiet biex jinstabu rimedji għall-
utenti finali skont id-dritt nazzjonali.  

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2002/22/KE
Artikoli 22 u 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikoli 20, 21, 22 u 30 għandhom
jitħassru.

(2) L-Artikoli 22 u 30 jitħassru.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 37
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37 – Emendi fir-Regolament 
(UE) Nru 531/2012 

imħassar

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 hu 
emendat kif ġej:

(1) Fl-Artikolu 1(1), jiddaħħal dan it-tielet 
subparagrafu:

"Dan ir-Regolament għandu japplika 
għal servizzi tar-roaming ipprovduti fl-
Unjoni lill-utenti finali li l-provditur 
domestiku tagħhom ikun provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku fi 
Stat Membru."

(2) Fl-Artikolu 2(2), jiddaħħal dan il-
punt (r):

ʻ(r) "ftehim bilaterali jew multilaterali 
dwar ir-roaming" tfisser ftehim 
kummerċjali jew tekniku, wieħed jew 
bosta, li jsir bejn il-provdituri tar-roaming 
li jippermetti l-estensjoni virtwali tal-
kopertura tan-netwerk domestiku u l-
provdiment sostenibbli minn kull parti 
għal dan il-ftehim ta' servizzi tar-roaming 
regolati għall-konsumaturi bl-istess livell 
ta' prezz bħal tas-servizzi domestiċi tal-
komunikazzjoni mobbli rispettivi 
tagħhom."

(3) Fl-Artikolu 4, jiżdied dan il-
paragrafu 7:

Dan l-Artikolu ma għandux japplika 
għall-provdituri tar-roaming li jipprovdu 
servizzi tar-roaming regolati għall-
konsumaturi skont l-Artikolu 4a."

(4) Jiddaħħal dan l-Artikolu 4a:

"Artikolu 4a

1. Dan l-Artikolu għandu japplika għal 
provdituri tar-roaming li: 

(a) japplikaw, awtomatikament u f'kull 
pakkett rispettiv tagħhom għall-
konsumaturi li jkun fih servizzi tar-
roaming regolati, ir-rata applikabbli tas-
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servizz domestiku kemm għas-servizzi 
domestiċi kif ukoll għas-servizzi tar-
roaming regolati madwar l-Unjoni, 
daqslikieku s-servizzi tar-roaming regolati 
kienu kkonsmati fin-netwerk domestiku. u 
u

(b) jiżguraw li, sew jekk minn netwerks 
tagħhom stess jew permezz ta' ftehimiet 
bilaterali jew multilaterali tar-roaming 
ma' provdituri oħra tar-roaming, li jkun 
hemm konformità mad-dispożizzjonijiet 
tal-punt (a) minn mill-inqas provditur 
wieħed tar-roaming fl-Istati Membri 
kollha. 

2. Il-paragrafi 1, 6 u 7 ma għandhomx 
jipprekludu l-limitazzjoni minn provditur 
tar-roaming għall-konsum ta' servizzi tar-
roaming regolati għall-konsumaturi, bir-
rata applikabbli tas-servizz domestiku 
b'referenza għal kriterju tal-użu 
raġonevoli. Kull kriterju tal-użu 
raġonevoli għandu jiġi applikat b'tali mod 
li l-konsumaturili ħadu vantaġġ mill-
bosta pakketti domestiċi għall-
konsumaturi tal-provditur tar-roaming, 
ikunu jistgħu b'mod kunfidenti 
jirreplikaw ix-xejra tipika tal-konsum 
domestiku li tkun assoċjata mal-pakketti 
domestiċi rispettivi tagħhom għall-
konsumaturi filwaqt li minn żmien għal 
żmien ikunu qed jivvjaġġaw fl-Unjoni. 
Provditur tar-roaming li juża din il-
possibbiltà għandu jippubblika, skont l-
Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament 
XXX/2014, u jinkludi fil-kuntratti tagħha, 
skont l-Artikolu 26(1)(b) u (c) ta' dak ir-
Regolament, informazzjoni kwantifikata 
dettaljata dwar kif jiġi applikat il-kriterju 
tal-użu raġonevoli, b'referenza għall-
parametri ewlenin tal-ipprezzar, il-volum 
jew oħrajn tal-pakkett għall-konsumaturi 
inkwistjoni.

Sal-31 ta' Diċembru 2014, il-BEREC 
wara konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati u f'koperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, għandu jistabbilixxu linji 
gwida ġenerali għall-applikazzjoni ta' 
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kriterji tal-użu raġonevoli fil-kuntratti 
għall-konsumaturi li jipprovdu l-
provdituri tar-roaming li jagħmlu użu 
minn dan l-Artikolu. Il-BEREC għandu 
jiżviluppa dawn il-linji gwida b'referenza 
għall-għan ġenerali stabbilit fl-ewwel 
subparagrafu, u għandu jqis b'mod 
partikolari l-evoluzzjoni tax-xejriet fil-
prezzijiet u fil-konsum fl-Istati Membri, 
għall-grad ta' konverġenza tal-livelli 
domestiċi tal-prezzijiet madwar l-Unjoni, 
għal kwalunkwe effett osservabbli tar-
roaming b'rati domestiċi tas-servizzi fuq l-
evoluzzjoni ta' dawn ir-rati, u għall-
evoluzzjoni tar-rati tar-roaming fuq il-
livell tal-operaturi għal traffiku żbilanċjat 
bejn il-provdituri tar-roaming.

L-awtorità regolatorja nazzjonali 
kompetenti għandha timmonitorja u 
tissorvelja l-applikazzjoni tal-kriterji tal-
użu raġonevoli, filwaqt li tqis sew il-linji 
gwida ġenerali tal-BEREC ġaladarba jiġu 
adottati, u għandha tiżgura li ma jiġux 
applikatit termini mhux raġonevoli.

3. L-utenti finali individwali moqdija 
minn provditur tar-roaming li jagħmlu 
użu minn dan l-Artikolu jistgħu, fuq 
inizjattiva tagħhom stess, jagħmlu għażla 
deliberata u espliċita li jirrinunzjaw il-
benefiċċju tal-applikazzjoni għal servizzi 
tar-roaming regolati tar-rata applikabbli 
tas-servizz domestiku f'pakkett partikolari 
għall-konsumaturi bi skambju għal 
vantaġġi oħra li joffri dak il-provditur. Il-
provditur tar-roaming għandu jfakkar lil 
dawk l-utent finali bin-natura tal-
vantaġġi tar-roaming li b'hekk jintilfu. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw b'mod 
partikolari jekk il-provdituri tar-roaming 
li qed jużaw dan l-Artikolu humiex jieħdu 
sehem fi prattiki kummerċjali li jfissru 
evitazzjoni tar-reġim prestabbilit.

4. L-imposti tar-roaming regolati għall-
konsumaturi stabbiliti l-Artikoli 8, 10 u 13 
ma għandhomx japplikaw għal servizzi 
tar-roaming offruti minn provditur tar-
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roaming li jagħmel użu minn dan l-
Artikolu safejn dawn huma imposti fil-
livell tar-rata applikabbli tas-servizz 
domestiku. 

Meta provditur tar-roaming li jagħmel 
użu minn dan l-Artikolu japplika imposti 
differenti mir-rata applikabbli tas-servizz 
domestiku għall-konsum ta' servizzi tar-
roaming regolati li jmorru lil hinn mill-
użu raġonevoli ta' servizzi bħal dawn 
skont il-paragrafu 2, jew meta utent finali 
individwali espliċitament jirrinunzja l-
benefiċċju ta' rati tas-servizz domestiku 
għal servizzi tar-roaming regolati skont il-
paragrafu 3, l-imposti għal dawn is-
servizzi tar-roaming regolati ma 
għandhomx jaqbżu l-miżati tar-roaming 
għall-konsumaturi stabbiliti fl-Artikoli 8,
10 u 13. 

5. Provditur tar-roaming li jixtieq jagħmel 
użu minn dan l-Artikolu għandu 
jinnotifika d-dikjarazzjoni tiegħu stess u 
kwalunkwe ftehim bilaterali jew 
multilaterali tar-roaming li bis-saħħa 
tiegħu jwettaq il-kundizzjonijiet tal-
paragrafu 1, jew xi bidliet għalih, lill-
Uffiċju BEREC. Il-provditur tar-roaming 
notifikanti għandu jinkludi fin-notifika 
tiegħu prova tal-ftehim għal din in-
notifika minn kull sieħeb kuntrattwali 
għal ftehimiet bilaterali jew multilaterali 
tar-roaming. 

6. Fil-perjodu mill-1 ta' Lulju 2014 sat-
30 ta' Ġunju 2016, dan l-Artikolu għandu 
japplika għall-provdituri tar-roaming li 
ma jissodisfawx bis-sħiħ il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-paragrafu 1, meta jirrispettaw 
dawn il-kundizzjonijiet:

(a) il-provditur tar-roaming jinnotifika id-
dikjarazzjoni tiegħu stess u kwalunkwe 
ftehim bilaterali jew multilaterali tar-
roaming lill-Uffiċju BEREC skont il-
paragrafu 5, filwaqt li jagħmel referenza 
speċifika għal dan il-paragrafu;

(b) il-provditur tar-roaming jiżgura li, 
ikunx min-netwerks tiegħu stess jew bis-
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saħħa ta' ftehimiet bilaterali jew 
multilaterali ma' provdituri oħra tar-
roaming, li jkun hemm konformità mall-
kundizzjonijiet tal-punti (c), (d) u (e) 
f'mill-inqas 17-il Stat Membru li 
jirrapreżentaw 70% tal-popolazzjoni tal-
Unjoni;

(c) il-provditur tar-roaming u kwalunkwe 
sieħeb kuntrattwali għas-sens tat-tifsira 
tal-punt (b) jimpenjaw ruħhom li, sa 
mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2014, jew 
mid-data tan-notifika, skont liema waħda 
tiġi aktar tard, jagħmlu disponibbli u 
joffru b'mod attiv mill-anqas pakkett 
wieħed għall-konsumaturi b'għażla ta' 
tariffa li skontha r-rata applikabbli tas-
servizz domestiku tkun tapplika kemm 
għas-servizzi domestiċi kif ukoll għas-
servizzi tar-roaming regolati madwar l-
Unjoni, daqslikieku s-servizzi tar-roaming 
regolati kienu kkonsmati fin-netwerk 
domestiku;

(d) il-provditur tar-roaming u kwalunkwe 
sieħeb kuntrattwali għas-sens tat-tifsira 
tal-punt (b) li, sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Lulju 2015, jew mid-data tan-
notifika, skont liema waħda tiġi aktar 
tard, jagħmlu disponibbli u joffru b'mod 
attiv dawn l-għażliet ta' tariffa f'pakketti 
għall-konsumaturi li, fl-1 ta' Jannar ta' 
dik is-sena, ikunu ntużaw minn mill-
anqas 50% tal-bażi tal-klijenti rispettivi 
tagħha;

(e) il-provditur tar-roaming u kwalunkwe 
sieħeb kuntrattwali għas-sens tat-tifsira 
tal-punt (b) jimpenjaw ruħhom li, sa 
mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2016, 
timpenja ruħha li tikkonforma mal-
paragrafu 1(b) f'kull pakkett rispettiv 
tagħha għall-konsumaturi.

Il-provditur tar-roaming li jagħmel użu 
minn dan l-Artikolu u kwalunkwe sieħeb 
kuntrattwali għas-sens tat-tifsira tal-punt 
(b) jistgħu, bħala alternattiva għall-
impriża msemmija fil-punt (d), jimpenjaw 
ruħhom li mill-1 ta' Lulju 2015, jew mid-
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data tan-notifika, skont liema minnhom
tkun aktar tard, kull soprataxxa tar-
roaming applikata addizzjonalment għar-
rata applikabbli tas-servizz domestiku fil-
bosta pakketti għall-konsumaturi li 
jkollha, tkun, b'mod aggregat, mhux 
aktar minn 50% ta' dawk applikabbli 
f'dawk il-pakketti fl-1 ta' Jannar 2015, 
irrispettivament minn jekk dawn is-
soprataxxi jkunux ikkalkulati skont l-
unitajiet, bħal minuti ta' vuċi jew 
megabytes, ta' perjodi bħall-ġranet u l-
ġimgħat tar-roaming, jew skont xi modi 
oħra jew taħlit tagħhom. Il-provdituri tar-
roaming li jinvokaw dan il-punt 
għandhom juru konformità mar-rekwiżit 
ta' tnaqqis ta' 50% lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali u għandhom 
jipprovdu kull evidenza meħtieġa ta' 
appoġġ li jintalbu. 

Meta l-provditur tar-roaming li jagħmel 
użu minn dan l-Artikolu jinnotifika d-
dikjarazzjoni tiegħu u kull ftehim 
bilaterali jew multilaterali tar-roaming 
lill-Uffiċċju BEREC skont il-punt (a) tal-
ewwel subparagrafu u b'hekk jaqa' taħt 
dan il-paragrafu, il-provditur tar-roaming 
notifikanti u kull sieħeb kuntrattwali 
għas-sens tat-tifsira tal-punt (b) 
għandhom ikunu marbuta li 
jikkonformaw mal-impenji rispettivi 
tagħhom skont il-punti (c), (d) u (e) tal-
ewwel subparagrafu, inkluża kull impriża 
alternattiva għal dik prevista fil-punt (d) 
ta' dak is-subparagrafu, mill-inqas sal-
1 ta' Lulju 2018.

7. Fil-perjodu mill-1 ta' Lulju 2014 sat-
30 ta' Ġunju 2016, dan l-Artikolu għandu 
japplika għall-provdituri tar-roaming li 
ma jissodisfawx bis-sħiħ il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-paragrafu 1, meta jirrispettaw 
dawn il-kundizzjonijiet:

(a) il-provditur tar-roaming jinnotifika id-
dikjarazzjoni tiegħu stess u kwalunkwe 
ftehim bilaterali jew multilaterali tar-
roaming lill-Uffiċju BEREC skont il-
paragrafu 5, filwaqt li jagħmel referenza 
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speċifika għal dan il-paragrafu;

(b) il-provditur tar-roaming jiżgura li, 
ikunx min-netwerks tiegħu stess jew bis-
saħħa ta' ftehimiet bilaterali jew 
multilaterali ma' provdituri oħra tar-
roaming, li jkun hemm konformità mal-
kundizzjonijiet tal-paragrafu 1(a) f'mill-
inqas 10 Stati Membri li jirrapreżentaw 
30 % tal-popolazzjoni tal-Unjoni, sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Lulju 2014, jew mid-
data tan-notifika, skont liema tkun l-aktar 
tard;

(c) il-provditur tar-roaming jiżgura li, 
ikunx min-netwerks tiegħu stess jew bis-
saħħa ta' ftehimiet bilaterali jew 
multilaterali ma' provdituri oħra tar-
roaming, li jkun hemm konformità mal-
kundizzjonijiet tal-paragrafu 1(a) f'mill-
inqas 14-il Stat Membriu li jirrapreżentaw 
50 % tal-popolazzjoni tal-Unjoni, sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Lulju 2015, jew mid-
data tan-notifika, skont liema tkun l-aktar 
tard;

(d) il-provditur tar-roaming jiżgura li, 
ikunx min-netwerks tiegħu stess jew bis-
saħħa ta' ftehimiet bilaterali jew 
multilaterali ma' provdituri oħra tar-
roaming, li jkun hemm konformità mal-
kundizzjonijiet tal-paragrafu 1(a) f'mill-
inqas 17-il Stat Membriu li jirrapreżentaw 
70 % tal-popolazzjoni tal-Unjoni, sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Lulju 2016.

Meta provditur tar-roaming li jagħmel 
użu minn dan l-Artikolu jinnotifika d-
dikjarazzjoni tiegħu u kull ftehim 
bilaterali jew multilaterali tar-roaming 
lill-Uffiċċju BEREC skont il-punt (a) tal-
ewwel subparagrafu u b'hekk jaqa' taħt 
dan il-paragrafu, il-provditur tar-roaming 
notifikanti u kull sieħeb kuntrattwali 
għas-sens tat-tifsira tal-punt (b) 
għandhom ikunu marbuta li 
jikkonformaw mal-impenji rispettivi 
tagħhom skont il-kundizzjonijiet tal-
paragrafu 1(a), mill-inqas sal-
1 ta' Lulju 2018.
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8. Il-provdituri tar-roaming għandhom 
jinnegozjaw in bona fede arranġamenti 
biex jistabbilixxu ftehimiet bilaterali jew 
multilaterali tar-roaming, skont termini 
ġusti u raġonevoli li jqisu l-għan li 
ftehimiet bħal dawn ma' provdituri oħra 
tar-roaming għandhom jippermettu l-
estensjoni virtwali tal-kopertura tan-
netwerk domestiku u l-provdiment 
sostenibbli minn kull provditur tar-
roaming li jagħmel użu minn dan l-
Artikolu għal servizzi tar-roaming regolati 
għall-konsumaturi bl-istess livell ta' prezz 
bħal tas-servizzi domestiċi tal-
komunikazzjoni mobbli rispettivi 
tagħhom.

9. B'eċċezzjoni għall-paragrafu 1(a), wara 
l-1 ta' Lulju 2016, dan l-Artikolu għandu 
japplika provdituri tar-roaming li jagħmlu 
użu minn dan l-Artikolu meta dawn il-
provdituri tar-roaming juru li ppruvaw in 
bona fede jistabbilixxu jew jestendu 
ftehimiet bilaterali jew multilaterali dwar 
ir-roaming skont termini ġusti u 
raġonevoli f'kull Stat Membru fejn 
għandhom ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta' 
1 u ma setgħu jiksbu ebda ftehim 
bilaterali jew multilaterali tar-roaming 
ma' provditur tar-roaming f'wieħed jew 
bosta Stati Membri, sakemm dawn ikunu 
jikkonformaw mal-kopertura minima tan-
netwerk imsemmija fil-paragrafu 6(b) u 
ma' kull dispożizzjoni rilevanti oħra ta' 
dan l-Artikolu. F'dawk il-każijiet, il-
provdituri tar-roaming li jagħmlu użu 
minn dan l-Artikolu għandhom ikomplu 
jfittxu li jistabbilixxu termini raġonevoli 
għall-konklużjoni ta' ftehim tar-roaming 
ma' provditur tar-roaming minn 
kwalunkwe Stat Membru mhux 
rappreżentat.

10. Meta provditur tar-roaming alternattiv 
diġà jkun ingħata aċċess għall-klijenti ta' 
provditur domestiku skont l-Artikolu 4(1) 
u diġà jkun investa kif meħtieġ biex jaqdi 
lil dawk il-klijenti, waqt perjodu ta' 
tranżizzjoni ta' tliet snin ma għandux 
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japplika l-Artikolu 4(7) għal dan il-
provditur domestiku. Il-perjodu ta' 
tranżizzjoni hu mingħajr preġudizzju 
għall-ħtieġa li jiġi rispettat kull perjodu 
kuntrattwali itwal miftiehem mal-
provditur tar-roaming alternattiv.

11. Dan l-Artikolu hu mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni għal 
ftehimiet bilaterali u multilaterali dwar ir-
roaming."

(5) Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 2 hu 
emendat kif ġej:

(a) l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li 
ġej:

ʻ2. B'effett mill-1 ta' Lulju 2013, l-
ewrotariffa għall-konsumaturi (mingħajr 
il-VAT) tal-vuċi li provditur tar-roaming 
jista' jitlob mingħand il-klijent tar-
roaming tiegħu għall-provdiment ta' 
telefonata tar-roaming regolata, tista' 
tvarja għal kull telefonata tar-roaming 
iżda ma għandhiex taqbeż EUR 0,24 kull 
minuta għal kull telefonata li ssir jew 
EUR 0,07 kull minuta għal kull telefonata 
li tasal. It-tariffa massima għall-
konsumaturi għal telefonati li jsiru 
għandha tonqos għal EUR 0,19 fl-
1 ta' Lulju 2014. Mill-1 ta' Lulju 2014, il-
provdituri tar-roaming ma għandhom 
jitolbu l-ebda tariffa mingħand il-klijenti 
tar-roaming tagħhom għat-telefonati li 
jaslulhom, mingħajr preġudizzju għall-
miżuri li jittieħdu biex jipprevjenu l-użu 
qarrieqi jew anomalu. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 19, dawk it-
tariffi massimi għall-konsumaturi għall-
ewrotariffa tal-vuċi għandhom jibqgħu 
validi sat-30 ta' Ġunju 2017."

(b) it-tielet subparagrafu jinbidel b'dan li 
ġej:

"Kull provditur tar-roaming għandu jitlob 
tariffa mingħand il-klijenti tar-roaming 
tiegħu għall-provdiment ta' kull 
telefonata tar-roaming regolata li għaliha 
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tapplika ewrotariffa tal-vuċi abbażi ta' 
kull sekonda."

(6) Fl-Artikolu 14 jiddaħħal il-
paragrafu 1a li ġej:

ʻ1a. Meta l-konsum tas-servizzi tar-
roaming regolati għall-konsumaturi bir-
rata applikabbli tas-servizz domestiku 
ikun limitat b'referenza għal kriterju tal-
użu raġonevoli skont l-Artikolu 4a(2), il-
provdituri tar-roaming għandhom iwissu 
lill-klijenti tar-roaming meta l-konsum 
tat-telefonati u l-messaġġi SMS tar-
roaming jilħqu l-limitu tal-użu raġonevoli 
u fl-istess waqt għandhom jipprovdu lill-
klijenti tar-roaming b'informazzjoni 
personalizzata bażika tal-prezzijiet dwar 
it-tariffi tar-roaming applikabbli meta 
jagħmlu telefonata bil-vuċi jew jibagħtu 
messaġġ SMS barra mir-rata tas-servizz 
domestiku jew mill-pakkett skont it-tieni, 
ir-raba' u l-ħames subparagrafi tal-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu."

(7) Fl-Artikolu 15, jiddaħħal il-
paragrafu 2 a li ġej:

ʻ2a. Meta l-konsum tas-servizzi tar-
roaming regolati għall-konsumaturi bir-
rata applikabbli tas-servizz domestiku 
ikun limitat b'referenza għal kriterju tal-
użu raġonevoli skont l-Artikolu 4a(2), il-
provdituri tar-roaming għandhom iwissu 
lill-klijenti tar-roaming meta l-konsum 
tas-servizzi tar-roaming tad-dejta jilħqu l-
limitu tal-użu raġonevoli u fl-istess waqt 
għandhom jipprovdu lill-klijenti tar-
roaming b'informazzjoni personalizzata 
bażika tal-prezzijiet dwar it-tariffi tar-
roaming applikabbli għar-roaming tad-
dejta barra mir-rata tas-servizz domestiku 
jew mill-pakkett skont il-paragrafu 2 ta' 
dan l-Artikolu." Il-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu għandu japplika għal servizzi 
tar-roaming tad-dejta kkunsmati barra 
mir-rati applikabbli tas-servizz domestiku 
jew mill-pakketti msemmija fl-
Artikolu 4a(2)."
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(8) L-Artikolu 19 hu emendat kif ġej:

(a) Il-paragrafu 1 hu emendat kif ġej:

(i) l-ewwel sentenza tinbidel b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
funzjonament ta' dan ir-Regolament u, 
wara konsultazzjoni pubblika, għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2016."

(ii) il-punt (g) jinbidel b'dan li ġej:

ʻ(g) sa liema punt l-implimentazzjoni tal-
miżuri strutturali previsti fl-Artikoli 3 u 4 
u tar-reġim alternattiv previsti fl-
Artikolu 4a tat riżultati fl-iżvilupp tal-
kompetizzjoni fis-suq intern għal servizzi 
tar-roaming sakemm ma jkunx hemm 
differenza effettiva bejn it-tariffi tar-
roaming u dawk domestiċi;"

(iii) Jiddaħħal il-punt (i) li ġej:

'(i) il-punt, jekk hemm, sa fejn l-
evoluzzjoni tal-prezzijiet domestiċi għall-
konsumatur hija osservabilment 
effettwata mill-applikazzjoni mill-
provdituri tar-roaming tar-rata domestika 
tas-servizz sew li-servizzi domestiċi sew lil 
servizzi tar-romaing regolati madwar l-
Unjoni.

(b) Il-paragrafu 2 hu emendat kif ġej:

(i) l-ewwel sentenza tinbidel b'dan li ġej:

"Jekk ir-rapport juri li l-alternattivi tat-
tariffi, li fihom ir-rati tas-servizz 
domestiku japplikaw kemm għas-servizzi 
domestiċi kif ukoll għas-servizzi tar-
roaming regolati, ma jkunux provduti 
f'kull pakkett għall-konsumaturi għal użu 
raġonevoli minn għallinqas provditur tar-
roaming wieħed f'kull Stat Membru, jew li 
l-offerti mill-provdituri alternattivi tar-
roaming ma jkunux jagħmlu t-tariffi tar-
roaming għall-konsumaturi 
sostanzjalment ewkivalenti, aċċessibbli 
faċilment għall-konsumaturi madwar l-
Unjoni, il-Kummissjoni sal-istess data 
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għandha tagħmel proposti xierqa lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex 
tindirizza s-sitwazzjoni u għandha tiżgura 
li mhemm l-ebda differenza bejn it-tariffi 
nazzjonali u dawk tar-roaming fis-suq 
intern."

(ii) il-punt (d) jinbidel b'dan li ġej:

ʻ(d) biex jinbidel it-tul taż-żmien jew 
jonqos il-livell massimu ta' imposti 
massimi previst fl-Artikoli 7, 9 u 12 bil-
ħsieb li tiġi rinfurzata l-kapaċità ta' kull 
provditur tar-roaming biex fil-pakketti 
rispettivi tiegħu għall-konsumaturi għal 
użu raġonevoli jagħmel disponibbli 
alternattivi tat-tariffi li fihoom ir-rata 
applikabbli tas-servizz domestiku tapplika 
kemm għas-servizzi domestiċi kif ukoll 
għas-servizzi tar-roaming regolati, 
daqslikieku dawn tal-aħħar kienu 
kkunsmati fin-netwerk domestiku."

Ġustifikazzjoni

L-emendar tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 bħalissa jfixkel serjament l-ippjanar u s-
sikurezza ġuridika għall-fornituri. Għalhekk, ma għandu jsir xejn sa ma l-Kummissjoni tlesti 
l-eżami tagħha tal-funzjonament ta' dak ir-regolament, kif previst fl-Artikolu 19 tagħha.
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