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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal Regolament għal suq uniku Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika  hija l-
qofol ta’ għaxar snin ta’ interventi leġiżlattivi tal-Unjoni Ewropea biex bl-għan li l-individwi 
u n-negozji jkollhom aċċess għal servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika mingħajr 
restrizzjonijiet u b’inqas spejjeż. L-Unjoni Ewropea hija maqsuma fi 28 suq nazzjonali 
separat, li jvarjaw f’termini ta’ awtorizzazzjoni, kundizzjonijiet regolatorji, assenjazzjoni ta’ 
frekwenzi u protezzjoni tal-konsumaturi. Din il-frammentazzjoni għandha impatt negattiv. 
B’mod partikolari, dan ifixkel l-iżvilupp ta' servizzi transkonfinali, jiġġenera prezzijiet għoljin 
għal sejħiet bejn pajjiżi membri tal-Unjoni u jirriżulta f’nuqqas ta' użu tal- kapaċitajiet tan-
netwerks eżistenti. L-impatt tas-sitwazzjoni attwali huwa xorta negattiv għall-kompetittività u 
l-impjieg, speċjalment fis-setturi fejn it-titjib tal-kompetittività huwa bbażat fuq il-konnetività 
u l-forniment ta’ servizzi integrati: loġistika, servizzi bankarji, trasport, enerġija, bejgħ bl-
imnut, saħħa, eċċ.

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jiġġudika b’mod pożittiv l-impatt ta’ din il-proposta għal 
Regolament għall-iżvilupp tar-reġjuni tal-fruntiera u għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni territorjali 
transkonfinali. 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jenfasizza li l-Fondi Strutturali Ewropej diġà għandhom 
rwol ewlieni fil-finanzjament tal-Aġenda Diġitali Ewropea. F’din il-perspettiva, jikkunsidra 
b’mod pożittiv l-impatt ta’ din il-proposta għal Regolament biex tistimula l-investimenti 
pubbliċi fil-qasam diġitali. 

Il-Kummissjoni qed tipprepara ruħha biex taddotta, flimkien mal-proposta għal Regolament li 
huwa suġġett ta’ din ir-reviżjoni, rakkomandazzjoni li se timmira speċjalment biex 
"tinkoraġixxi l-investiment fil-broadband". Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jitlob li jiħi 
estiż il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din ir-rakkomandazzjoni biex jitħeġġeġ l-iżvilupp ta’ 
kopertura diġitali ġenerali għat-territorju Ewropew kollu, inklużi r-reġjuni periferiċi u 
insulari.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jitlob lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jikkunsidra l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Kif enfasizzat fl-istudju tad-Direttorat 
Ġenerali għall-Politiki Interni tal-
Parlament Ewropew, Dipartiment B-
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Politiki Strutturali u ta’ Koeżjoni, intitolat 
“Internet, Aġenda Diġitali u Żvilupp 
Ekonomiku għar-Reġjuni Ewropej”, 
ippubblikat fl-2013, ambejnt favorevoli 
f’termini ta’ aċċettazjoni u ta’ riċeviment 
ta’ Teknoloġiji tal-Informatika u tal-
Komunikazzjoni u tal-iżvilupp tas-soċjetà 
tal-informatika fir-reġjuni, huwa fattur 
importanti, jekk mhux deċiżiv, minħabba 
li l-livell reġjonali huwa wieħed privileġjat 
għall-iżvilupp tad-domanda fil-qasam tat-
Teknoloġiji tal-Informatika u tal-
Komunikazzjoni.

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Kif ġie nnutat fl-istudju msemmi 
hawn fuq, il-livell reġjonali hu rilevanti 
biex jiġu identifikati l-opportunitajiet 
offruti mis-Soċjetà tal-Informatika u biex 
jitwettqu programmi maħsuba biex 
jinkoraġġixxu l-iżvilupp tagħha. Dan l-
istudju jindika wkoll li l-interazzjoni bejn 
il-livelli differenti ta’ governanza 
għandha potenzjal kbir ta’ tkabbir. L-
approċċi minn isfel għal fuq u minn fuq 
għal isfel għandhom jingħaqdu, jew 
għall-inqas jiġu żviluppati b’mod parallel, 
biex jintlaħaq l-għan tal-ħolqien ta’ suq 
uniku diġitali.

Or. fr
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) L-investiment fl-infrastrutturi ta’ 
ġenerazzjoni ġdida, indispensabbli biex l-
Ewropej jibbenefikaw minn servizzi ġodda 
innovattivi, m’għandux ikun limitat għaż-
żoni ċentrali jew densament popolati fejn 
se jkun faċilment profittabbli.  Dawn 
għandhom ikunu estiżi wkoll, fl-istess ħin, 
għar-reġjuni periferiċi, inqas densi fil-
popolazzjoni u inqas żviluppati, biex ma 
jiggravawx aktar in-nuqqasijiet għall-
iżvilupp tagħhom.

Or. fr

Emenda 4

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' 

(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, irrispettivament mill-post ta’ 
residenza tagħhom, 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-
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teknoloġiji broadband 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.

Unjoni fejn jidħlu l-varar u l-penetrazzjoni 
ta’ teknoloġiji broadband 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.

Or. fr

Emenda 5

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 

(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 
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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.

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, 
filwaqt li tiżgura kopertua fuq it-territorju 
kollu Ewropew, inklużi l-oqsma inqas 
densi fil-popolazzjoni, periferiċi jew inqas 
żviluppati.

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku ma għandhomx 
japplikaw rekwiżiti diskriminatorji jew 
kundizzjoni tal-aċċess jew l-użu lill-utenti 
finali abbażi tan-nazzjonalità jew il-post ta' 
residenza tal-utenti finali sakemm dawn id-
differenzi ma jkunux ġustifikati 
oġġettivament.

2. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku ma għandhomx 
japplikaw rekwiżiti diskriminatorji jew 
kundizzjoni tal-aċċess jew l-użu lill-utenti 
finali abbażi tan-nazzjonalità jew il-post ta’ 
residenza tal-utenti finali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur iqis li t-terminu “ġustifikati oġġettivament” minħabba l-ambigwità tiegħu, 
jwitti t-triq għal dak li l-Artikolu huwa intiż li jipprevjeni, jiġifieri l-possibilità għall-fornituri 
ta’ servizzi ta’ kommunikazzjoni elettronika lill-pubbliku biex japplikaw rekwiżiti jew 
kundizzjonijiet t’aċċess diskriminatorji.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – test introduttorju 
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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:

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur iqis li t-terminu “ġustifikati oġġettivament” minħabba l-ambigwità tiegħu, 
jwitti t-triq għal dak li l-Artikolu huwa intiż li jipprevjeni, jiġifieri l-possibilità għall-fornituri 
ta’ servizzi ta’ kommunikazzjoni elettronika lill-pubbliku biex japplikaw rekwiżiti jew 
kundizzjonijiet t’aċċess diskriminatorji.

Emenda 8

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 
speċjalizzati ma għandux qed idgħajjef 
sostanzjalment il-kwalità tas-servizzi tal-
aċċess għall-internet.

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 speċjalizzati bl-ebda mod 
m’għandu jaffettwa l-kwalità tas-servizzi 
t’aċċess għall-internet, speċjalment fl-
oqsma remoti fejn il-wisa’ tal-banda hija 
iktar limitata.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur iqis li l-proposta attwali għal regolament għandha tevita l-konġestjoni tat-
terminals tal-wisa’ tal-banda permezz tal-fornituri ta’ servizzi speċjaliżati, u dan b’mod 
ugwali fuq it-territorju kollu.


