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Emenda 9
Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex jiġi realizzat suq intern 
uniformi Ewropew tal-komunikazzjoni 
elettronika u biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
territorjali u soċjali huwa għalhekk 
neċessarju li tiġi implimentata l-prijorità 
ta' investiment (2)a li tinsab fl-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali u 
b'dispożizzjonijiet speċifiċi rigward l-għan 
ta' "Investimenti fit-Tkabbir u l-Impjiegi" 
u sabiex jitħassar ir-Regolament (KE) 
Nru 1080/2006 kemm għall-estensjoni tal-
aċċess għall-broadband u n-netwerks ta' 
veloċità għolja kif ukoll għall-l-appoġġ 
tal-introduzzjoni ta' teknoloġiji u 
netwerks ġodda fl-ekonomija diġitali u 
sabiex tingħata l-possibilità li fir-reġjuni 
kollha Ewropej ikunu jistgħu jsiru 
investimenti f'dawn l-oqsma, anki kif 
huwa previst fl-Artikolu 4 tal-istess 
Regolament.

Or. de

Emenda 10
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-investimenti fl-infrastrutturi ta’ 
ġenerazzjoni ġdida, indispensabbli biex l-
Ewropej ikunu jistgħu jibbenefikaw minn 



PE526.200v01-00 4/13 AM\1014198MT.doc

MT

servizzi ġodda innovattivi, m’għandhomx 
ikunu limitat għaż-żoni ċentrali jew 
b'densità kbira ta' popolazzjoni fejn iġibu 
profitt faċilment. Dawn għandhom ikunu 
estiżi wkoll, fl-istess ħin, għar-reġjuni 
periferiċi u r-reġjuni l-iktar imbiegħda, 
b'densità inqas ta' popolazzjoni u inqas 
żviluppati, biex ma jiggravawx aktar in-
nuqqasijiet għall-iżvilupp tagħhom.

Or. fr

Emenda 11
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-provdituri tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika, inklużi 
operaturi tat-telefonija mobbli jew 
konsorzji ta' dawn l-operaturi, għandhom 
ikunu jistgħu jorganizzaw flimkien il-
koperatura effiċjenti u affordabbli ta' parti 
wiesgħa mit-territorju tal-Unjoni għall-
benefiċċju fit-tul tal-utenti finali, u 
għalhekk jużaw l-ispettru tar-radju f'bosta 
Stati Membri b'kundizzjonijiet, proċeduri, 
spejjeż, skedar, tul taż-żmien simili 
f'baned armonizzati, u b'pakketti 
komplementari tal-ispettru tar-radju, bħal 
taħlita ta' frekwenzi aktar baxxi u ogħla 
għal kopertura f'żoni b'popolazzjoni densa 
u inqas densa. Inizjattivi għal aktar 
kordinazzjoni u konsistenza jtejbu wkoll il-
prevedibbiltà tal-ambjent tal-investiment 
tan-netwerk. Din il-prevedibbiltà 
tiffavorixxiha sew politika ċara favur id-
drittijiet għal żmien fit-tul tal-użu relatat 
mal-ispettru tar-radju, mingħajr 
preġudizzju għan-natura indefinita ta' 
drittijiet bħal dawn f'xi Stati Membri, u 
marbuta min-naħa tagħha ma' 
kundizzjonijiet ċari għat-trasferiment, il-

(19) Il-provdituri tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika, inklużi 
operaturi tat-telefonija mobbli jew 
konsorzji ta' dawn l-operaturi, għandhom 
ikunu jistgħu jorganizzaw flimkien il-
koperatura effiċjenti u affordabbli ta' parti 
wiesgħa mit-territorju tal-Unjoni, bl-
inklużjoni b'mod partikolari tar-reġuni l-
iktar imbiegħda, għall-benefiċċju fit-tul 
tal-utenti finali, u għalhekk jużaw l-ispettru 
tar-radju f'bosta Stati Membri 
b'kundizzjonijiet, proċeduri, spejjeż, 
skedar, tul taż-żmien simili f'bands
armonizzati, u b'pakketti komplementari 
tal-ispettru tar-radju, bħal taħlita ta' 
frekwenzi aktar baxxi u ogħla għal 
kopertura f'żoni b'popolazzjoni densa u 
inqas densa. Inizjattivi għal aktar 
kordinazzjoni u konsistenza jtejbu wkoll il-
prevedibbiltà tal-ambjent tal-investiment 
tan-netwerk. Din il-prevedibbiltà 
tiffavorixxiha sew politika ċara favur id-
drittijiet għal żmien fit-tul tal-użu relatat 
mal-ispettru tar-radju, mingħajr 
preġudizzju għan-natura indefinita ta’ 
drittijiet bħal dawn f’xi Stati Membri, u 
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kera jew il-kondiviżjoni ta' parti jew l-
ispettru tar-radju kollu soġġett għal dritt 
individwali tal-użu bħal dan.

marbuta min-naħa tagħha ma’ 
kundizzjonijiet imtejba għat-trasferiment, 
il-kera jew il-kondiviżjoni ta’ parti jew l-
ispettru tar-radju kollu soġġett għal dritt 
individwali tal-użu bħal dan.

Or. fr

Emenda 12
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għallinqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned 
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla wajers, 
kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-RSPP u fl-
Opinjoni tal-RSPG dwar "Strategic 
challenges facing Europe in addressing the 
growing radio spectrum demand for 
wireless broadband" (L-isfidi strateġiċi li 
qed tħabbat wiċċha magħhom l-Ewropa 
biex tindirizza d-domanda dejjem tikber 
tal-ispettru tar-radju għall-broadband bla 
wajers) adottata fit-13 ta' Ġunju 2013, 
bħall-baned, fil-futur qarib, ta' 700 MHz,
1.5 GHz u 3.8-4.2 GHz.

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għallinqas għal bands li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-bands identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-bands
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
bands li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla wajers, 
kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-RSPP u fl-
Opinjoni tal-RSPG dwar "Strategic 
challenges facing Europe in addressing the 
growing radio spectrum demand for 
wireless broadband" (L-isfidi strateġiċi li 
qed tħabbat wiċċha magħhom l-Ewropa 
biex tindirizza d-domanda dejjem tikber 
tal-ispettru tar-radju għall-broadband bla 
wajers) adottata fit-13 ta' Ġunju 2013, 
bħall-bands, fil-futur qarib, ta' 700 MHz u 
1.5 GHz.

Or. en
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Emenda 13
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Huwa xieraq li tiġi żgurata sigurtà 
akbar tad-dejta tal-utenti finali li jużaw il-
punti ta' aċċess RLAN, sabiex tikber il-
fiduċja tal-konsumaturi u tkun tista' 
tinbena infrastruttura broadband bla 
wajers.

Or. fr

Emenda 14
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
l-ġestjoni tal-ispettru tar-radju fil-livell 
nazzjonali ma jżommx lil Stati Membri 
oħra milli jużaw l-ispettru tar-radju li huma 
intitolati għalih, jew milli jikkonformaw 
mal-obbligi tagħhom fejn jidħlu l-baned li 
għalihom, l-użu jkun armonizzat fil-livell 
tal-Unjoni. Filwaqt li l-attivitajiet eżistenti 
tal-RSPG jkunu l-pedament, hemm bżonn 
mekkaniżmu tal-kordinazzjoni li jiżgura li 
kull Stat Membru jkollu aċċess ekwu għall-
ispettru tar-radju u li r-riżultati tal-
kordinazzjoni jkunu konsistenti u 
infurzabbli.

(30) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
għall-bands armonizzati fil-livell tal-
Unjoni għall-komunikazzjonijiet tal-
broadband mingħajr wajer, l-
implimentazzjoni ta' skedi ta' żmien 
armonizzati u skadenzi għall-allokazzjoni 
tal-ispettru ma jittawlux mingħajr bżonn 
minn problemi ta' kordinazzjoni; b'mod 
partikolari, il-ġestjoni tal-ispettru tar-radju 
fil-livell nazzjonali ma għandhiex iżżomm 
lil Stati Membri oħra milli jużaw l-ispettru 
tar-radju li huma intitolati għalih, jew milli 
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom fir-
rigward ta' tali bands. Filwaqt li l-
attivitajiet eżistenti tal-RSPG jkunu l-
pedament, hemm bżonn mekkaniżmu tal-
kordinazzjoni li jiżgura li kull Stat Membru 
jkollu aċċess ekwu għall-ispettru tar-radju 
u li r-riżultati tal-kordinazzjoni jkunu 
konsistenti u infurzabbli.
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Or. en

Emenda 15
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) It-tlestija tas-suq uniku għall-
komunikazzjoni elettronika teħtieġ ukoll it-
tneħħija tal-ostakli għall-utenti finali biex 
jiksbu servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika madwar l-Unjoni kollha. 
Għalhekk, l-awtoritajiet pubbliċi ma 
għandhomx joħolqu jew iżommu ostakli 
għal xiri transfruntieri ta' servizzi bħal 
dawn. Il-provdituri tal-komunikazzjoni
elettronika lill-pubbliku ma għandhomx
iċaħħdu jew jillimitaw l-aċċess jew 
jiddiskriminaw kontra l-utenti finali abbażi 
tan-nazzjonalità tagħhom jew l-Istat 
Membru ta' residenza. Madankollu, id-
differenzjazzjoni għandha tkun tista' ssir 
skont differenzi ġustifikati oġġettivament 
fl-ispejjeż, ir-riskji u l-kundizzjonijiet tas-
suq bħalma huma l-varjazzjonijiet fid-
domanda u l-prezzijiet tal-kompetituri.

(43) It-tlestija tas-suq uniku għall-
komunikazzjoni elettronika teħtieġ ukoll it-
tneħħija tal-ostakli għall-utenti finali biex 
jiksbu servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika madwar l-Unjoni kollha. 
Għalhekk, l-awtoritajiet pubbliċi ma
għandhom għall-ebda raġuni joħolqu jew 
iżommu ostakli għal xiri transfruntieri ta’ 
servizzi bħal dawn. Il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
ma għandhom gall-ebda raġuni jċaħħdu
jew jillimitaw l-aċċess jew jiddiskriminaw 
kontra l-utenti finali abbażi tan-
nazzjonalità tagħhom jew l-Istat Membru 
ta’ residenza. Madankollu, id-
differenzjazzjoni għandha tkun tista' ssir 
skont differenzi ġustifikati oġġettivament 
fl-ispejjeż, ir-riskji u l-kundizzjonijiet tas-
suq bħalma huma l-varjazzjonijiet fid-
domanda u l-prezzijiet tal-kompetituri. 

Or. fr

Emenda 16
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) Id-distanza, l-insularità, id-densità 
baxxa tal-popolazzjoni, id-domanda 
skarsa tal-konsumaturi u l-eżistenza ta' 
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żoni roaming fi ħdan il-pajjiż li 
jikkaratterizzaw ċerti reġjuni Ewropej, 
b'mod partikolari r-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, ma jistgħux jiġu kkunsidrati 
bħala kriterji oġġettivi li jippermettu l-
ġustifikazzjoni tal-applikazzjoni ta' tariffi 
ogħla mill-provdituri ta' 
kommunikazzjoni elettronika fissa jew 
ċellulari.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-suq Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika li għandu l-għan li jistabbilixxi r-regolament 
għandu jippermetti li l-konsumaturi kollha tal-Unjoni Ewropea jibbenefikaw minn tariffi 
identiċi u minn aċċess mhux diskriminatorju għas-servizzi ta' komunikazzjoni elettronika. 
Għal din ir-raġuni d-distanza, l-insularità, id-densità baxxa tal-popolazzjoni, id-domanda 
skarsa tal-konsumaturi u l-eżistenza ta' żoni roaming fi ħdan il-pajjiż ma għandhomx iwasslu 
għall-applikazzjoni ta' tariffi ogħla. 

Emenda 17
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta' kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta' vidjokonferenza 
u ċerti applikazzjonijiet tas-saħħa. 
Għalhekk l-utenti finali għandhom ukoll 
ikunu liberi biex jikkonkludu ftehimiet 
dwar il-provdiment ta' servizzi speċjalizzati 
bi kwalità tas-servizzi aħjar ma' provdituri 
tal-komunikazzjoni elettronika lill-
pubbliku jew ma' provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet jew is-servizzi.

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta' kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta' vidjokonferenza 
u ċerti applikazzjonijiet tas-saħħa. 
Għalhekk l-utenti finali għandhom ukoll 
ikunu liberi biex jikkonkludu ftehimiet 
dwar il-provdiment ta' servizzi speċjalizzati 
bi kwalità tas-servizzi aħjar ma' provdituri 
tal-komunikazzjoni elettronika lill-
pubbliku jew ma' provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet jew is-servizzi. Il-
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provdiment ta' tali servizzi speċjalizzati 
ma għandux idgħajjef il-kwalità ġenerali 
tal-aċċess għall-internet. Barra minn 
hekk, il-miżuri tal-ġestjoni tat-traffiku ma 
għandhomx jiġu applikati b'tali mod li 
ssir diskriminazzjoni kontra servizzi 
speċjalizzati li jikkompetu ma' dawk 
offruti mill-provditur ta' aċċess għall-
internet jew direttament jew bi sħubija 
ma' intrapriżi oħra sakemm ma jkunx 
hemm ġustifikazzjoni oġġettiva.

Or. en

Emenda 18
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Il-ftehimiet bilaterali jew 
multilaterali dwar ir-roaming jistgħu 
jippermettu operatur tat-telefonija mobbli li 
jittratta r-roaming mill-klijenti domestiċi 
tiegħu bin-netwerks ta' msieħba, bħala li, 
sa ċertu livell sinifikanti, ikun ekwivalenti 
għall-provdiment ta' servizzi lil dawn il-
klijenti bin-netwerks tiegħu, b'effetti 
konsegwenzjali fuq il-prezzijiet tiegħu 
għall-konsumaturi għal din il-kopertura 
virtwali fuq in-netwerk proprju madwar l-
Unjoni. Arranġament bħal dan fil-livell tal-
operaturi jista' jippermetti l-iżvilupp ta’ 
prodotti ġodda tar-roaming u għalhekk iżid 
l-għażla u l-kompetizzjoni fil-livell tal-
konsumaturi.

(73) Il-ftehimiet kummerċjali jew tekniċi 
dwar ir-roaming jistgħu jippermettu 
operatur tat-telefonija mobbli li jittratta r-
roaming mill-klijenti domestiċi tiegħu bin-
netwerks ta' msieħba, bħala li, sa ċertu 
livell sinifikanti, ikun ekwivalenti għall-
provdiment ta' servizzi lil dawn il-klijenti 
bin-netwerks tiegħu, b'effetti 
konsegwenzjali fuq il-prezzijiet tiegħu 
għall-konsumaturi għal din il-kopertura 
virtwali fuq in-netwerk proprju madwar l-
Unjoni. Arranġament bħal dan fil-livell tal-
operaturi jista' jippermetti l-iżvilupp ta’ 
prodotti ġodda tar-roaming u għalhekk iżid 
l-għażla u l-kompetizzjoni fil-livell tal-
konsumaturi.

Or. en

Emenda 19
Younous Omarjee



PE526.200v01-00 10/13 AM\1014198MT.doc

MT

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) L-Istati Membri u l-awtoritajiet 
pubbliċi għandhom jaraw li ma ssirx 
diskriminazzjoni fl-applikazzjoni tat-
tariffi, l-użu tan-netwerks ta' 
komunikazjoni elettroniċi pubbliċi, kif 
ukoll l-aċċess tal-popolazzjoni għas-
servizzi ta' komunikazzjoni elettronika 
madwar it-territorju kollu Ewropew. 

Or. fr

Emenda 20
Younous Omarjee

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;

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, partikolarment fir-reġjuni 
b'densità iktar baxxa ta' popolazzjoni, ir-
reġjuni periferiċi u dawk l-iktar 
imbiegħda;

Or. fr

Emenda 21
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni 1. Kwalunkwe provditur tal-
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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.

komunikazzjoni elettronika stabbilit fl-
Unjoni 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.

Or. en

Emenda 22
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi 
tagħhom skont ftehimiet internazzjonali 
rilevanti, inklużi r-Regolamenti dwar ir-
Radju ITU, l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti għandhom jiżguraw li l-użu tal-
ispettru tar-radju ikun organizzat fit-
territorju tagħhom, u b'mod partikolari 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha għall-
allokazzjoni u l-assenjament tal-ispettru 
tar-radju, sabiex ebda Stat Membru ieħor 
ma jinżamm milli jippermetti fit-territorju 
tiegħu l-użu tal-banda armonizzata 
speċifika skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

1. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi 
tagħhom skont ftehimiet internazzjonali 
rilevanti, inklużi r-Regolamenti dwar ir-
Radju ITU, l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti għandhom jiżguraw, bil-ħsieb 
partikolarment li jiżguraw l-
implimentazzjoni tal-Artikolu 12, li l-użu 
tal-ispettru tar-radju jkun organizzat fit-
territorju tagħhom, u b'mod partikolari 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha għall-
allokazzjoni u l-assenjament tal-ispettru 
tar-radju, sabiex ebda Stat Membru ieħor 
ma jinżamm milli jippermetti fit-territorju 
tiegħu l-użu tal-band armonizzata 
speċifika għal komunikazzjonijiet fuq 
broadband mingħajr wajers skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 23
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull Stat Membru kkonċernat jista' 
jistieden lill-Grupp tal-Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju biex juża s-servizzi 
tiegħu biex jassisti lilu u lil kwalunkwe 
Stat Membru ieħor ħalli jikkonformaw ma'
dan l-Artikolu. 

Kull Stat Membru kkonċernat jista' 
jistieden lill-Grupp tal-Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju biex juża s-servizzi 
tiegħu biex jassisti lilu u lil kwalunkwe 
Stat Membru ieħor ħalli jikkonformaw 
mal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu. 

Or. en

Emenda 24
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Sal-31 ta' Diċembru 2014 ir-Regolament 
BEREC għandu jadotta valur uniku għal 
kull rata ta' terminazzjoni ta' telefonati 
fissi jew ċellulari kkalkulati skont ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
C(2009)3359  (finali) tas-7 ta' Mejju 2009 
dwar it-Trattament Regolatorju tar-Rati 
ta' Terminazzjoni ta' Telefonati Fissi u 
Ċellulari  fl-UE.
Sat-30 ta' Ġunju 2015, l-Awtoritajiet 
Regolatorji Nazzjonali kollha (NRAs) 
għandhom jiżguraw li l-operaturi 
nnominati minnhom bħala dawk li 
għandhom poter sinifikanti fis-swieq bl-
ingrossa għat-terminazzjoni ta' telefonati 
bil-vuċi fuq netwerks singoli ta' telefonija 
pubblika bħala riżultat ta' analiżi tas-suq 
magħmula skont id-Direttiva 
2009/140/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 20091

għandhom japplikaw tariffa fuq ir-rati ta' 
terminazzjoni determinati mir-
Regolament BEREC f'dan il-paragrafu.
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__________________
1 ĠU L 337, 18.12.2009, p. 37.

Or. en

Emenda 25
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provdiment ta' servizzi speċjalizzati ma 
għandu bl-ebda mod iwassal għal kwalità 
inqas ta' aċċess għall-internet, 
speċjalment f'żoni mbiegħda u f'żoni fit-
Tramuntana b'densità baxxa ta' 
popolazzjoni fejn l-aċċess għall-internet u 
l-kwalità tal-internet spiss huma limitati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forzi tas-suq spiss jonqsu milli jassumu responsabilità għall-provdiment ta' aċċess għall-
internet b'kapaċità għolja f'żoni remoti u b'densità baxxa ta' popolazzjoni. L-aċċess għall-
internet huwa partikolarment importanti f'dawn iż-żoni minħabba l-ħtieġa biex jinbenda pont 
bejn distanzi ġeografiċi kbar. Aċċess għall-internet b'kapaċità għolja huwa kruċjali għar-
reġjuni mbiegħda fit-Tramuntana fejn permezz tat-turiżmu l-popolazzjoni tiżdied b'għoxrin 
darba tul partijiet mis-sena.


