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online tatteleviżjoni u tar-radju

Proposta għal regolament (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1)  Bħala kontribut għall-funzjonament 
tas-suq intern, hemm bżonn li jitwessa' t-
tixrid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-
radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra 
għall-benefiċċju tal-utenti madwar l-
Unjoni, billi jeħfief il-liċenzjar tad-drittijiet 
tal-awtur u ta' drittijiet relatati għal 
xogħlijiet u materjal protett ieħor li jkun 
fihom ix-xandiriet ta' programmi bħal 
dawn. Fil-fatt, il-programmi tat-televiżjoni 
u tar-radju huma mezz importanti li 
jippromwovi d-diversità kulturali u 
lingwistika, il-koeżjoni soċjali u l-aċċess 
għall-informazzjoni.

(1)  Bħala kontribut għall-funzjonament 
tas-suq intern u speċjalment biex jiżdied l-
aċċess għall-informazzjoni, hemm bżonn 
li jitwessa' t-tixrid tal-programmi tal-
aħbarijiet u tal-ġrajjiet kurrenti li 
joriġinaw fi Stati Membri oħra għall-
benefiċċju tal-utenti madwar l-Unjoni, billi 
jkun faċilitat il-liċenzjar tad-drittijiet tal-
awtur u ta' drittijiet relatati għal dawk ix-
xogħlijiet u materjal protett ieħor li jkun 
fihom ix-xandiriet ta' programmi bħal 
dawn. Fil-fatt, il-programmi tal-aħbarijiet 
u tal-ġrajjiet kurrenti huma mezz 
importanti li jippromwovi l-aċċess għall-
informazzjoni.

Emenda 2

Proposta għal regolament
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Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2а) Il-fornituri tas-servizzi tal-midja 
awdjoviżiva jenħtieġ li jagħmlu ħilithom 
biex jiżguraw li s-servizzi tekniċi tagħhom 
isiru gradwalment aċċessibbli għall-
persuni b'diżabilità fil-vista jew fis-smigħ.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3)  Hemm bosta ostakli li jfixklu l-
forniment tas-servizzi online anċillari 
għax-xandiriet u l-forniment tas-servizzi 
tat-trażmissjoni mill-ġdid, u b'hekk 
ixekklu l-moviment liberu tal-programmi 
tat-televiżjoni u tar-radju fi ħdan l-
Unjoni. L-organizzazzjonijiet tax-xandir 
jittrażmettu kuljum ħafna sigħat ta' 
aħbarijiet, programmi kulturali, divertenti 
jew politiċi, jew dokumentarji, Dawn il-
programmi jkun fihom varjetà ta' kontenut 
bħal xogħol awdjoviżiv, mużikali, 
letterarju jew grafiku li hu protett bid-
drittijiet tal-awtur u/jew bi drittijiet relatati 
skont il-liġi tal-Unjoni. Dan joħloq proċess 
kumpless biex tinkiseb l-awtorizzazzjoni 
tad-drittijiet mingħand għadd kbir ta' 
detenturi tad-drittijiet u għal kategoriji 
differenti ta' xogħlijiet u ta' materjal protett 
ieħor. Ħafna drabi l-awtorizzazzjoni tad-
drittijiet tkun meħtieġa fi żmien qasir, 
b'mod partikolari meta jkunu qed 
jitħejjew l-aħbarijiet jew programmi tal-
ġrajjiet kurrenti. Sabiex is-servizzi 
tagħhom jagħmluhom disponibbli lil hinn 
mill-fruntieri, l-organizzazzjonijiet tax-
xandir ikollhom bżonn id-drittijiet 
meħtieġa għal xogħlijiet u materjal protett 
ieħor għal kull territorju rilevanti u dan 
iżid il-kumplessità tal-awtorizzazzjoni tad-

(3)  L-organizzazzjonijiet tax-xandir 
jittrażmettu kuljum ħafna sigħat ta' 
programmi tal-aħbarijiet u tal-ġrajjiet 
kurrenti. Dawn il-programmi jkun fihom 
varjetà ta' kontenut differenti li hu protett 
bid-drittijiet tal-awtur u/jew bi drittijiet 
relatati skont il-liġi tal-Unjoni. Dan joħloq 
proċess kumpless biex tinkiseb l-
awtorizzazzjoni tad-drittijiet mingħand 
għadd kbir ta' detenturi tad-drittijiet u għal 
kategoriji differenti ta' xogħlijiet u ta' 
materjal protett ieħor. Għall-programmi 
tal-aħbarijiet u tal-ġrajjiet kurrenti, huwa 
meħtieġ li dawk id-drittijiet jinkisbu fi 
żmien qasir. Sabiex is-servizzi online 
anċillari tagħhom jagħmluhom disponibbli 
lil hinn mill-fruntieri, l-organizzazzjonijiet 
tax-xandir ikollhom bżonn id-drittijiet 
meħtieġa għal xogħlijiet u materjal protett 
ieħor għal kull territorju rilevanti.
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drittijiet.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4)  L-operaturi tas-servizzi tat-
trażmissjoni mill-ġdid, li normalment 
joffru bosta programmi li jużaw diversi 
xogħlijiet u materjal protett ieħor li jkunu 
inklużi fil-programmi tat-televiżjoni u tar-
radju trażmessi mill-ġdid, ikollhom żmien 
qasir ħafna biex jiksbu l-liċenzji meħtieġa 
u għalhekk ikollhom iġorru piż sinifikanti 
tal-awtorizzazzjoni tad-drittijiet. Hemm 
ukoll riskju għad-detenturi tad-drittijiet li 
x-xogħlijiet tagħhom u materjal protett 
ieħor tagħhom jiġu sfruttati mingħajr l-
awtorizzazzjoni tagħhom jew ħlas lilhom,

(4)  L-operaturi tas-servizzi tat-
trażmissjoni mill-ġdid ta' programmi tat-
televiżjoni jew tar-radju inklużi xogħlijiet 
jew materjal protett ieħor jagħmlu att ta' 
komunikazzjoni lill-pubbliku, 
irrispettivament minn jekk it-trażmissjoni 
mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni jew 
tar-radju ssirx bl-istezz mezz tekniku jew 
b'mezz tekniku differenti minn dak użat 
għall-att ta' xandir inizjali, u 
irrispettivament minn jekk it-tali 
trażmissjoni mill-ġdid issirx fiż-żona vera 
jew intenzjonata tat-twassil tax-xandira 
inizjali. Peress li s-servizzi tat-trażmissjoni 
mill-ġdid normalment joffru bosta 
programmi li jużaw diversi xogħlijiet u 
materjal protett ieħor li jkunu inklużi fil-
programmi tat-televiżjoni u tar-radju 
trażmessi mill-ġdid, l-operaturi tas-servizzi 
ta' trażmissjoni mill-ġdid ikollhom żmien 
qasir ħafna biex jiksbu l-liċenzji meħtieġa 
u għalhekk ikollhom iġorru piż sinifikanti 
tal-awtorizzazzjoni tad-drittijiet. Jeżisti 
wkoll ir-riskju li l-producers, l-awturi, il-
ħallieqa u detenturi oħra tad-drittijiet 
ikollhom ix-xogħlijiet jew materjal protett 
ieħor tagħhom sfruttati mingħajr l-
awtorizzazzjoni tagħhom jew ħlas ta' 
remunerazzjoni xierqa u ġusta.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(4a) Safejn is-servizzi tat-trażmissjoni 
mill-ġdid li normalment joffru bosta 
programmi jużaw diversi xogħlijiet u 
materjal protett ieħor inklużi fil-
programmi tat-televiżjoni u tar-radju 
trażmessi mill-ġdid, huma jenħtieġ li 
jkollhom il-possibbiltà, f'konformità mal-
prinċipju tal-libertà kuntrattwali, li jiksbu 
l-liċenzji meħtieġa u b'hekk jiggarantixxu 
lid-detenturi tad-drittijiet remunerazzjoni 
ekwa sabiex ikunu jistgħu jkomplu joffru 
varjetà kbira ta' kontenut. Possibbiltà 
bħal din tkun ukoll fl-interess tal-
konsumatur.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5)  Id-drittijiet fejn jidħlu x-xogħlijiet u 
materjal protett ieħor huma armonizzati, 
fost l-oħrajn, bid-Direttiva 2001/29/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 u bid-
Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill2.

(5)  Id-drittijiet fejn jidħlu x-xogħlijiet u 
materjal protett ieħor huma armonizzati, 
fost l-oħrajn, bid-Direttiva 2001/29/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 u d-
Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill2, li jservu b'mod 
partikolari biex jiżguraw livell għoli ta' 
protezzjoni għad-detenturi tad-drittijiet.

_________________ _________________
1 Id-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, ĠU L 167, 22.6.2001, 
p. 10-19.

1 Id-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, ĠU L 167, 22.6.2001, 
p. 10-19.

2 Id-Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar dritt ta' kiri u 
dritt ta' self u dwar ċerti drittijiet relatati 
mad-drittijiet tal-awtur fil-qasam tal-
proprjetà intellettwali (verżjoni kodifikata), 
ĠU L 376, 27.12.2006, p. 28-35.

2 Id-Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar dritt ta' kiri u 
dritt ta' self u dwar ċerti drittijiet relatati 
mad-drittijiet tal-awtur fil-qasam tal-
proprjetà intellettwali (verżjoni kodifikata), 
ĠU L 376, 27.12.2006, p. 28-35.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7)  Għalhekk, il-forniment transfruntier 
tas-servizzi online anċillari għax-xandir u 
t-trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi 
tat-televiżjoni u tar-radju li joriġinaw fi 
Stati Membri oħra għandhom jeħfiefu billi 
jiġi adattat il-qafas ġuridiku dwar l-
eżerċizzju tad-drittijiet tal-awtur u ta' 
drittijiet relatati li huma rilevanti għal 
dawn l-attivitajiet.

(7)  Għalhekk, jenħtieġ li l-forniment 
transfruntier tas-servizzi online anċillari 
għax-xandir ta' programmi tal-aħbarijiet u 
tal-ġrajjiet kurrenti u għat-trażmissjonijiet 
mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u 
tar-radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra 
jeħfief billi jiġi adattat il-qafas ġuridiku 
dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-awtur u 
ta' drittijiet relatati li huma rilevanti għal 
dawn l-attivitajiet. Billi l-adattament tal-
qafas ġuridiku jaf jirriżulta 
f'limitazzjonijiet fuq l-eżerċizzju ta' 
drittijiet esklużivi, jenħtieġ li dan japplika 
biss f'ċerti każijiet speċjali li ma joħolqux 
kunflitt mal-isfruttament normali tax-
xogħol jew ta' materjal ieħor protett u ma 
jippreġudikawx b'mod mhux raġonevoli l-
interessi leġittimi tad-detentur tad-
drittijiet. Għalhekk, filwaqt li wieħed 
għandu jżomm f'moħħu l-importanza tal-
prinċipju tat-territorjalità għall-
finanzjament u l-produzzjoni tal-kontenut 
kreattiv, u b'mod partikolari tax-xogħlijiet 
awdjoviżivi, kwalunkwe intervent 
leġiżlattiv neċessarjament jenħtieġ li jkun 
estremament limitat u ristrett u konformi 
mal-prinċipji tal-Unjoni tan-neċessità u 
tal-proporzjonalità.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8)  Is-servizzi online anċillari li jkopri 
dan ir-Regolament huma dawk tas-servizzi 
li joffru l-organizzazzjonijiet tax-xandir li 
għandhom rabta ċara u subordinata max-

(8)  Is-servizzi online anċillari li jkopri 
dan ir-Regolament huma dawk is-servizzi li 
joffru l-organizzazzjonijiet tax-xandir li 
għandhom rabta ċara u subordinata max-
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xandir. Dawn jinkludu s-servizzi li jagħtu 
aċċess għall-programmi tat-televiżjoni u 
tar-radju b'mod lineari u fl-istess waqt tax-
xandir u s-servizzi li jagħtu aċċess, fi 
żmien definit wara x-xandira, għall-
programmi tat-televiżjoni u tar-radju li 
tkun diġà xandret l-organizzazzjoni tax-
xandir (l-hekk imsejħa servizzi tar-
ripetizzjoni). Barra minn hekk, is-servizzi 
online anċillari jinkludu s-servizzi li 
jagħtu aċċess għal materjal li jagħni jew 
inkella jespandi l-programmi tat-
televiżjoni u tar-radju li xandret l-
organizzazzjoni tax-xandir, fosthom bi 
previżjoni, estensjoni, supplimentar jew 
reviżjoni tal-kontenut tal-programm 
rilevanti. L-għoti tal-aċċess għal xogħol 
individwali jew materjal protett ieħor 
individwi li jkun inkorporat fi programm 
tat-televiżjoni jew tar-radju ma għandux 
jitqies bħala servizz online anċillari. Bl-
istess mod, l-għoti tal-aċċess għal 
xogħlijiet jew materjal protett ieħor b'mod 
indipendenti mix-xandir, bħalma huma s-
servizzi li jagħtu aċċess għal xogħlijiet 
mużikali jew awdjoviżivi individwali, 
albums tal-mużika jew vidjos, ma jaqax 
taħt id-definizzjoni ta' servizz online 
anċillari.

xandira. Dawn jinkludu s-servizzi li jagħtu 
aċċess għall-programmi tal-aħbarijiet u 
tal-ġrajjiet kurrenti b'mod strettament 
lineari u fl-istess waqt tax-xandir u s-
servizzi li jagħtu aċċess, fi żmien definit 
wara x-xandira, għall-programmi tal-
aħbarijiet u tal-ġrajjiet kurrenti li tkun 
diġà xandret l-organizzazzjoni tax-xandir 
(l-hekk imsejħa servizzi tar-ripetizzjoni). 
L-għoti tal-aċċess għal xogħol individwali 
jew materjal protett ieħor individwi li jkun 
inkorporat fi programm tat-televiżjoni jew 
tar-radju ma għandux jitqies bħala servizz 
online anċillari. Bl-istess mod, l-għoti tal-
aċċess għal xogħlijiet jew materjal protett 
ieħor b'mod indipendenti mix-xandir, 
bħalma huma s-servizzi li jagħtu aċċess 
għal xogħlijiet mużikali jew awdjoviżivi 
individwali, albums tal-mużika jew vidjos, 
ma jaqax taħt id-definizzjoni ta' servizz 
online anċillari.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9)  Sabiex teħfief l-awtorizzazzjoni tad-
drittijiet għall-forniment tas-servizzi 
online anċillari bejn il-fruntieri, hemm 
bżonn jiġi previst it-twaqqif tal-prinċipju 
tal-pajjiż tal-oriġini fejn jidħol l-eżerċizzju 
tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati 
li huma rilevanti għall-atti li jsiru waqt il-

(9)  Sabiex tkun iffaċilitata l-
awtorizzazzjoni tad-drittijiet li tippermetti 
lix-xandara jipprovdu servizzi online 
anċillari relatati purament ma' programmi 
tal-aħbarijiet u tal-ġrajjiet kurrenti bejn 
il-fruntieri, hemm bżonn jiġi previst it-
twaqqif tal-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini 



PE635.476/ 7

MT

forniment tas-servizzi online anċillari, l-
aċċess għalihom jew l-użu tagħhom. Il-
prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini għandu 
japplika esklussivament għar-rabta bejn id-
detenturi tad-drittijiet (jew l-entitajiet li 
jirrappreżentawhom, bħalma huma l-
organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar 
kollettiv) u l-organizzazzjonijiet tax-
xandir, u għandu japplika biss għall-fini 
tal-forniment tas-servizzi online anċillari, 
tal-aċċess għalihom jew tal-użu tagħhom. 
Il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini ma 
għandux japplika għal xi komunikazzjoni 
sussegwenti lill-pubbliku jew għal 
riproduzzjoni tal-kontenut li jkun protett 
bid-drittijiet tal-awtur jew bi drittijiet 
relatati u li jkun jinsab fis-servizz online 
anċillari.

fir-rigward tal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-
awtur u ta' drittijiet relatati li huma 
rilevanti għall-atti li jsiru waqt il-forniment 
ta' dawk is-servizzi online anċillari, l-
aċċess għalihom jew l-użu tagħhom. 
Jenħtieġ li l-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini 
japplika esklussivament għar-rabta bejn id-
detenturi tad-drittijiet (jew l-entitajiet li 
jirrappreżentawhom, bħalma huma l-
organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar 
kollettiv) u l-organizzazzjonijiet tax-
xandir, u għall-fini tal-forniment ta' dawk 
is-servizzi online anċillari relatati ma' 
programmi tal-aħbarijiet u tal-ġrajjiet 
kurrenti, tal-aċċess għalihom jew tal-użu 
tagħhom biss. Il-prinċipju tal-pajjiż tal-
oriġini ma għandux japplika għal xi 
komunikazzjoni sussegwenti lill-pubbliku 
jew għal riproduzzjoni tal-kontenut li jkun 
protett bid-drittijiet tal-awtur jew bi 
drittijiet relatati u li jkun jinsab fis-servizz 
online anċillari.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Jenħtieġ li l-prinċipju tal-pajjiż tal-
oriġini previst f'dan ir-Regolament ma 
japplikax għas-servizzi online anċillari li 
jkunu primarjament jew esklużivament 
immirati għal Stat Membru li mhux l-Istat 
Membru fejn l-organizzazzjoni tax-xandir 
ikollha l-post ta' stabbiliment ewlieni 
tagħha. Tali servizz, primarjament jew 
esklużivament immirat għal Stat Membru 
partikolari, huwa servizz li l-programmi 
tiegħu jkunu mmirati b'mod ċar għall-
popolazzjoni ta' Stat Membru speċifiku li 
mhux dak fejn l-organizzazzjoni tax-
xandir ikollha l-istabbiliment ewlieni 
tagħha, u li l-udjenza tiegħu hija limitata 
b'mod ċar għall-popolazzjoni ta' dak l-
Istat Membru speċifiku, u li fir-rigward 
tiegħu huwa improbabbli li jinstabu 
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semmiegħa jew spettaturi barra l-Istat 
Membru speċifiku li l-programmi jkunu 
mmirati għalih. Aspetti li jagħmluha 
possibbli li tiġi identifikata l-udjenza fil-
mira jinkludu b'mod partikolari l-lingwa, 
inkluża l-lingwa użata fis-sottotitoli, fir-
reklamar, fid-doppjaġġ, l-udjenza li hija 
mmirata lejha l-promozzjoni tas-servizz 
tax-xandir u/jew il-karattru lokali tal-
ipprogrammar.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10)  Billi l-forniment tas-servizzi online 
anċillari, l-aċċess għalihom jew l-użu 
tagħhom jitqiesu li jseħħu biss fl-Istat 
Membru fejn l-organizzazzjoni tax-xandir 
għandha l-istabbiliment ewlieni tagħha, 
filwaqt li de facto s-servizzi online anċillari 
jistgħu jiġu pprovduti bejn il-fruntieri lil 
Stati Membri oħra, hemm bżonn li jkun 
żgurat li meta jiġu biex jaslu għall-ammont 
tal-ħlas li għandu jingħata għad-drittijiet 
inkwistjoni, il-partijiet għandhom iqisu l-
aspetti kollha tas-servizz online anċillari 
bħall-karatteristiċi tas-servizz, l-udjenza, 
inkluż l-udjenza fl-Istat Membru fejn l-
organizzazzjoni tax-xandir ikollha l-
istabbiliment ewlieni tagħha u fi Stati 
Membri oħra fejn jiġi aċċessat u jintuża s-
servizz online anċillari, kif ukoll il-verżjoni 
tal-lingwa.

(10)  Billi l-forniment tas-servizzi online 
anċillari għall-programmi tal-aħbarijiet u 
tal-ġrajjiet kurrenti, l-aċċess għalihom jew 
l-użu tagħhom jitqiesu li jseħħu biss fl-Istat 
Membru fejn l-organizzazzjoni tax-xandir 
għandha l-istabbiliment ewlieni tagħha, 
filwaqt li de facto s-servizzi online anċillari 
jistgħu jiġu pprovduti bejn il-fruntieri lil 
Stati Membri oħra, hemm bżonn li jkun 
żgurat li meta jiġu biex jaslu għall-ammont 
tal-ħlas li għandu jingħata għad-drittijiet 
inkwistjoni, il-partijiet jenħtieġ li jużaw 
kriterji oġġettivi u jqisu l-aspetti kollha 
tas-servizz online anċillari bħall-
karatteristiċi tas-servizz, fosthom it-tul tad-
disponibbiltà online, l-udjenza, inkluża l-
udjenza fl-Istat Membru fejn l-
organizzazzjoni tax-xandir ikollha l-
istabbiliment ewlieni tagħha u fi Stati 
Membri oħra fejn jiġi aċċessat u jintuża s-
servizz online anċillari, kif ukoll il-
verżjonijiet lingwistiċi kollha disponibbli. 
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11)  Bil-prinċipju tal-libertà kuntrattwali, 
se jkun jista' jibqa' jiġi limitat l-
isfruttament tad-drittijiet milquta mill-
prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini stabbilit f'dan 
ir-Regolament, b'mod speċjali fejn jidħlu 
ċerti mezzi tekniċi tat-trażmissjoni jew 
ċerti verżjonijiet tal-lingwa, diment li 
dawn il-limitazzjonijiet fl-isfruttament ta' 
dawk id-drittijiet ikunu konformi mal-liġi 
tal-Unjoni.

(11)  Jeħtieġ jitfakkar li permezz tal-
prinċipju tal-libertà kuntrattwali u biex 
jiġu appoġġati l-mudelli ta' liċenzjar 
eżistenti, bħal pereżempju l-liċenzjar 
territorjali esklużiv, li jippermetti l-
mekkaniżmu ta' finanzjament li huwa 
vitali għall-produzzjoni awdjoviżiva, l-
aqwa distribuzzjoni u l-promozzjoni tad-
diversità kulturali, jeħtieġ li jibqa' jiġi 
limitat l-isfruttament tad-drittijiet milquta 
mill-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini stabbilit 
f'dan ir-Regolament, diment li dawn il-
limitazzjonijiet fl-isfruttament ta' dawk id-
drittijiet ikunu konformi mal-liġi 
nazzjonali u tal-Unjoni.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-għan ta' dan ir-Regolament 
mhuwiex li jiġu mħeġġa prattiki ta' 
għażla opportunistika tal-ġurisdizzjoni. Il-
prinċipju tal-"pajjiż tal-oriġini" 
m'għandux japplika għal servizzi online 
mmirati prinċipalment jew unikament lejn 
udjenzi oħra għajr l-udjenza tal-Istat 
Membru li fih l-organizzazzjoni tax-
xandir ikollha l-post ta' stabbiliment 
ewlieni tagħha, sabiex jiġu limitati l-
prattiki li permezz tagħhom ix-xandara 
jippruvaw jistabbilixxu ruħhom fi Stati 
Membri oħra biex jevitaw obbligi 
finanzjarji ta' żvantaġġ jew biex 
japprofittaw ruħhom minn ftehimiet ta' 
liċenzjar aktar favorevoli meta mqabbla 
mal-Istat Membru fejn l-organizzazzjoni 
tax-xandir ikollha l-post ta' stabbiliment 
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ewlieni tagħha. Sabiex jiġi vvalutat jekk 
is-servizz huwiex immirat lejn udjenza 
barra mill-Istat Membru tiegħu, jenħtieġ 
li jitqiesu wkoll il-karatteristiċi tas-servizz 
kif ukoll il-verżjonijiet lingwistiċi użati.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Skont il-prinċipju tal-libertà 
kuntrattwali u sabiex ma tippreġudikax 
b'mod mhux raġonevoli il-mudelli ta' 
liċenzjar eżistenti bħal pereżempju l-
liċenzji territorjali esklużivi, it-
trażmissjoni mill-ġdid transfruntiera minn 
jew lejn Stat Membru ieħor hija limitata 
għat-trażmissjoni mill-ġdid ta' servizzi 
simili għal servizzi bil-kejbil jew bl-IPTV 
f'ambjenti kkontrollati.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 11c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11c) Dan ir-Regolament, f'konformità 
mal-prinċipju tal-libertà kuntrattwali, ma 
jimpedixxix il-mudelli ta' liċenzjar 
eżistenti, bħal-liċenzjar territorjali, u 
huwa mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet eżistenti tal-liġi 
kuntrattwali nazzjonali fil-qasam tad-
drittijiet tal-awtur fir-rigward ta' 
remunerazzjoni xierqa, kif ukoll 
soluzzjonijiet tal-immaniġġjar kollettiv 
eżistenti għal trażmissjoni mill-ġdid fi Stat 
Membru.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12)  L-operaturi tas-servizzi tat-
trażmissjoni mill-ġdid offruti bis-satelliti, 
bit-terrestri diġitali, b'netwerks taċ-ċirkwit 
magħluqin ibbażati fuq l-IPs, b'netwerks 
mobbli u b'netwerks simili, jipprovdu 
servizzi li huma ekwivalenti għal dawk li 
jipprovdu l-operaturi tas-servizzi tat-
trażmissjoni mill-ġdid bil-kejbil meta dawn 
jittrażmettu mill-ġdid l-ewwel trażmissjoni 
tal-programmi tat-televiżjoni jew tar-radju 
minn Stat Membru ieħor, b'mod 
simultanju, b'mod mhux mibdul u b'mod 
mhux imqassar, biex jaslu għand il-
pubbliku, meta din l-ewwel trażmissjoni 
ssir bil-fili jew fl-ajru, inkluż bis-satellita 
iżda mhux bit-trażmissjonijiet online, u 
tkun maħsuba biex tasal għand il-pubbliku. 
Għaldaqstant dawn għandhom jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament u jibbenefikaw mill-
mekkaniżmu li jintroduċi l-immaniġġjar 
kollettiv obbligatorju tad-drittijiet. Is-
servizzi tat-trażmissjoni mill-ġdid li jiġu 
offruti fuq l-internet miftuħ għandhom 
jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament għax dawn is-servizzi 
għandhom karatteristiċi differenti. Dawn 
mhumiex marbutin ma' xi infrastruttura 
partikolari u l-kapaċità tagħhom li jiżguraw 
ambjent ikkontrollat hi limitata meta 
mqabbla pereżempju mad-distribuzzjoni 
bil-kejbil jew b'netwerks taċ-ċirkwit 
magħluqin ibbażati fuq l-IPs.

(12)  L-operaturi tas-servizzi tat-
trażmissjoni mill-ġdid offruti bis-satellita, 
bit-terrestri diġitali jew servizzi simili għal 
servizzi bil-kejbil jew bl-IPTV f'ambjenti 
kkontrollati jipprovdu servizzi li huma 
ekwivalenti għal dawk li jipprovdu l-
operaturi tas-servizzi tat-trażmissjoni mill-
ġdid bil-kejbil meta dawn jittrażmettu mill-
ġdid l-ewwel trażmissjoni tal-programmi 
tat-televiżjoni jew tar-radju minn Stat 
Membru ieħor, b'mod simultanju, b'mod 
mhux mibdul u b'mod mhux imqassar, biex 
jaslu għand il-pubbliku, meta din l-ewwel 
trażmissjoni ssir bil-fili jew fl-ajru, inkluż 
bis-satellita iżda mhux bit-trażmissjonijiet 
online, u tkun maħsuba biex tasal għand il-
pubbliku. Għaldaqstant jenħtieġ li dawn 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament u jibbenefikaw mill-
mekkaniżmu li jintroduċi l-immaniġġjar 
kollettiv obbligatorju tad-drittijiet. Is-
servizzi tat-trażmissjoni mill-ġdid li jiġu 
offruti fuq l-internet miftuħ għajr servizzi 
simili għal servizzi bil-kejbil jew bl-IPTV 
f'ambjenti kkontrollati jenħtieġ li jkunu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament għax dawn is-servizzi 
għandhom karatteristiċi differenti. Dawn 
mhumiex marbutin ma' xi infrastruttura 
partikolari u l-kapaċità tagħhom li jiżguraw 
ambjent ikkontrollat hi limitata meta 
mqabbla pereżempju mad-distribuzzjoni 
bil-kejbil jew b'netwerks taċ-ċirkwit 
magħluqin ibbażati fuq l-IPs.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13)  Sabiex tingħata ċ-ċertezza legali lill-
operaturi tas-servizzi tat-trażmissjoni mill-
ġdid offruti bis-satellita, bit-terrestri 
diġitali, b'netwerks taċ-ċirkwit magħluqin 
ibbażati fuq l-IPs, b'netwerks mobbli jew 
b'netwerks simili, u sabiex jingħelbu d-
differenzi fil-liġi nazzjonali rigward dawn 
is-servizzi tat-trażmissjoni mill-ġdid, 
għandhom japplikaw regoli simili għal 
dawk li japplikaw għat-trażmissjoni mill-
ġdid bil-kejbil kif definit fid-Direttiva 
93/83/KEE. Ir-regoli stabbiliti f'dik id-
Direttiva jinkludu l-obbligu li jiġi eżerċitat 
id-dritt li tingħata jew tiġi rrifjutata 
awtorizzazzjoni lil xi operatur ta' servizz 
tat-trażmissjoni mill-ġdid permezz ta' 
organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv. 
Dan isir mingħajr preġudizzju għad-
Direttiva 2014/26/UE u b'mod partikolari 
għad-dispożizzjonijiet li għandhom 
x'jaqsmu mad-drittijiet tad-detenturi tad-
drittijiet fejn tidħol l-għażla ta' 
organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv.

(13)  Sabiex tingħata ċ-ċertezza legali lill-
operaturi tas-servizzi tat-trażmissjoni mill-
ġdid offruti bis-satellita, bit-terrestri 
diġitali, u servizzi simili għal servizzi bil-
kejbil jew bl-IPTV f'ambjenti kkontrollati 
u sabiex jingħelbu d-differenzi fil-liġi 
nazzjonali rigward dawn is-servizzi tat-
trażmissjoni mill-ġdid, jenħtieġ li 
japplikaw regoli simili għal dawk li 
japplikaw għat-trażmissjoni mill-ġdid bil-
kejbil kif definit fid-Direttiva 93/83/KEE. 
Ir-regoli stabbiliti f'dik id-Direttiva 
jinkludu l-obbligu li jiġi eżerċitat id-dritt li 
tingħata jew tiġi rrifjutata awtorizzazzjoni 
lil xi operatur ta' servizz tat-trażmissjoni 
mill-ġdid permezz ta' organizzazzjoni tal-
immaniġġjar kollettiv. Dan isir mingħajr 
preġudizzju għad-Direttiva 2014/26/UE u 
b'mod partikolari għad-dispożizzjonijiet li 
għandhom x'jaqsmu mad-drittijiet tad-
detenturi tad-drittijiet fejn tidħol l-għażla 
ta' organizzazzjoni tal-immaniġġjar 
kollettiv. Id-dritt ta' ċaħda ta' 
awtorizzazzjoni bħala tali jibqa' intatt, u 
huwa biss il-mod kif jiġi eżerċitat dak id-
dritt li huwa rregolat sa ċertu punt. Dan 
jimplika wkoll li dejjem ikun hemm il-
possibbiltà li jiġi deċiż jekk għandux 
jingħata d-dritt ta' trażmissjoni mill-ġdid. 

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-organizzazzjonijiet tal-
immaniġġjar kollettiv jenħtieġ li jkunu 
jistgħu japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar 
l-eżerċizzju tad-dritt ta' trażmissjoni mill-
ġdid stipulati f'dan ir-Regolament 
permezz tal-estensjoni ta' ftehim kollettiv 
ma' operatur ta' servizz tat-trażmissjoni 
mill-ġdid biex jinkludu d-drittijiet tad-
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detenturi tad-drittijiet mhux rappreżentati 
mill-organizzazzjoni, meta sistema bħal 
din tkun prevista mil-liġi nazzjonali. 

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Ix-xandara li jittrażmettu s-sinjali li 
jwasslu l-programmi tagħhom permezz ta' 
proċess ta' injezzjoni diretta lil distributuri 
li skont il-Konvenzjoni ta' Berna huma 
partijiet terzi għax-xandar biex jaslu 
għand il-pubbliku jenħtieġ li jkunu 
responsabbli b'mod konġunt mad-
distributuri tagħhom għall-atti uniċi u 
indiviżibbli ta' komunikazzjoni lill-
pubbliku u t-tqegħid għad-dipożizzjoni 
tal-pubbliku, kif definit fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2001/29/KE, li dawn iwettqu 
flimkien. Organizzazzjonijiet tax-xandir 
bħal dawn u distributuri bħal dawn, 
għalhekk, jenħtieġ li jiksbu 
awtorizzazzjoni mid-detenturi tad-drittijiet 
ikkonċernati għall-parteċipazzjoni 
rispettiva tagħhom f'dawn l-atti.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 14b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Jenħtieġ li -eżenzjoni prevista f'dan 
ir-Regolament għad-drittijiet ta' 
trażmissjoni mill-ġdid eżerċitati mill-
organizzazzjonijiet tax-xandir fir-rigward 
tat-trażmissjoni mill-ġdid tagħhom ma 
tillimitax l-għażla tad-detenturi tad-
drittijiet li jittrasferixxu d-drittijiet 
tagħhom lil organizzazzjoni tal-
immaniġġjar kollettiv u b'hekk ikollhom 
sehem dirett fir-remunerazzjoni mħallsa 
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mill-operatur ta' servizz tat-trażmissjoni 
mill-ġdid.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15)  Sabiex tkun evitata ċirkonvenzjoni 
tal-applikazzjoni tal-prinċipju tal-pajjiż tal-
oriġini bl-estensjoni tal-perjodu taż-żmien 
tal-ftehimiet eżistenti dwar l-eżerċizzju 
tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati 
li huma rilevanti għall-forniment tas-
servizzi anċillari online, għall-aċċess 
għalihom jew għall-użu tagħhom, hemm 
bżonn li l-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini 
jiġi applikat ukoll għall-ftehimiet eżistenti 
iżda b'perjodu tranżitorju.

(15)  Sabiex tkun evitata ċirkonvenzjoni 
tal-applikazzjoni tal-prinċipju tal-pajjiż tal-
oriġini applikabbli għall-programmi tal-
aħbarijiet u tal-ġrajjiet kurrenti bl-
estensjoni tal-perjodu taż-żmien tal-
ftehimiet eżistenti dwar l-eżerċizzju tad-
drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati li 
huma rilevanti għall-forniment tas-servizzi 
online anċillari, għall-aċċess għalihom jew 
għall-użu tagħhom, hemm bżonn li dan il-
prinċipju jiġi applikat ukoll għall-ftehimiet 
eżistenti iżda b'perjodu tranżitorju.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Ix-xandara li jittrażmettu s-sinjali li 
jwasslu l-programm tagħhom permezz ta' 
proċess ta' injezzjoni diretta lid-
distributuri biex jaslu għand il-pubbliku 
jenħtieġ li jkunu responsabbli b'mod 
konġunt mad-distributuri tagħhom għall-
atti uniċi u indiviżibbli ta' komunikazzjoni 
lill-pubbliku u t-tqegħid għad-dipożizzjoni 
tal-pubbliku, kif definit fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2001/29/KE, li dawn iwettqu 
flimkien. Organizzazzjonijiet tax-xandir u 
distributuri bħal dawn għalhekk jenħtieġ 
li jiksbu awtorizzazzjoni separata mid-
detenturi tad-drittijiet ikkonċernati fir-
rigward tal-parteċipazzjoni rispettiva 
tagħhom f'dawn l-atti.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16)  Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Filwaqt 
li jista' jkun hemm indħil fl-eżerċizzju 
tad-drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet sa 
fejn l-immaniġġjar kollettiv obbligatorju 
huwa meħtieġ għall-eżerċizzju tad-dritt 
tal-komunikazzjoni lill-pubbliku fejn tidħol 
it-trażmissjoni mill-ġdid, hemm bżonn li 
din il-kundizzjoni tiġi preskritta b'mod 
immirat għal servizzi speċifiċi u b'mod li 
jkun jista' jsir tixrid usa' transfruntier tal-
programmi tat-televiżjoni u tar-radju billi 
teħfief l-awtorizzazzjoni ta' dawn id-
drittijiet.

(16)  Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Filwaqt 
li jeżisti ndħil fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
tad-detenturi tad-drittijiet sa fejn l-
immaniġġjar kollettiv obbligatorju jsir 
għall-eżerċizzju tad-dritt tal-
komunikazzjoni lill-pubbliku fejn tidħol it-
trażmissjoni mill-ġdid, hemm bżonn li din 
il-kundizzjoni tiġi preskritta b'mod immirat 
u li tkun limitata għal servizzi speċifiċi li 
huma simili għal trażmissjonijiet mill-
ġdid bil-kejbil u bis-satellita u li jsiru 
f'ambjent kkontrollat.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18)  Wara li r-Regolament ikun ilu fis-
seħħ għal perjodu taż-żmien, dan għandu 
jsirlu rieżami biex jiġi vvalutat, fost l-
oħrajn, kemm żdied il-forniment 
transfruntier tas-servizzi online anċillari 
għall-benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej u 
b'hekk ukoll għall-benefiċċju li titjieb id-
diversità kulturali fl-Unjoni.

(18)  F'konformità mal-prinċipji ta' 
regolamentazzjoni aħjar, jenħtieġ li jsir 
rieżami tar-Regolament wara li dan ikun 
ilu fis-seħħ għal perjodu taż-żmien, biex 
jiġi vvalutat l-impatt tar-Regolament, 
inklużi d-dispożizzjonijiet dwar l-
injezzjoni diretta, fuq l-industriji kreattivi 
tal-Ewropa, fuq il-finanzjament tax-
xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej u fuq id-
detenturi tad-drittijiet.  Ir-rieżami jenħtieġ 
li jqis ukoll sa liema punt il-forniment 
transfruntier tas-servizzi online anċillari u 
l-livell ta' investiment f'kontenut ġdid 
ikunu żdiedu għall-benefiċċju tal-
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konsumaturi u tan-negozji Ewropej, u 
b'hekk ukoll għall-benefiċċju ta' diversità 
kulturali akbar fl-Unjoni.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19)  Billi l-għan ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri li ssir promozzjoni tal-forniment 
transfruntier tas-servizzi online anċillari u 
li jeħfiefu t-trażmissjonijiet mill-ġdid tal-
programmi tat-televiżjoni u tar-radju li 
joriġinaw fi Stati Membri oħra, ma jistax 
jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri, u 
għalhekk jista' jintlaħaq aħjar fil-livell tal-
Unjoni minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, 
l-Unjoni tista' tadotta miżuri b'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. B'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità kif stabbilit fl-istess 
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak meħtieġ biex jintlaħaq l-
għan tiegħu. Fejn jidħol il-forniment 
transfruntier tas-servizzi online anċillari, 
dan ir-Regolament jistabbilixxi 
mekkaniżmi ta' appoġġ li jiffaċilitaw l-
awtorizzazzjoni tad-drittijiet tal-awtur u 
ta' drittijiet relatati. Dan ir-Regolament ma 
jobbligax lill-organizzazzjonijiet tax-xandir 
biex jipprovdu dawn is-servizzi bejn il-
fruntieri. Dan ir-Regolament lanqas ma 
jobbliga lill-operaturi tas-servizzi tat-
trażmissjoni mill-ġdid biex fis-servizzi 
tagħhom jinkludu programmi tat-
televiżjoni jew tar-radju li joriġinaw fi Stati 
Membri oħra. Dan ir-Regolament 
jikkonċerna biss l-eżerċizzju ta' ċerti 
drittijiet tat-trażmissjoni mill-ġdid sakemm 
ikun meħtieġ għas-simplifikazzjoni tal-
liċenzjar tad-drittijiet tal-awtur u ta' 
drittijiet relatati għal dawn is-servizzi, u 
rigward biss il-programmi tat-televiżjoni u 

(19)  Billi l-għan ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri li ssir promozzjoni tal-forniment 
transfruntier tas-servizzi online anċillari 
għall-programmi tal-aħbarijiet u tal-
ġrajjiet kurrenti u li jiffaċilitaw it-
trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi 
tat-televiżjoni u tar-radju li joriġinaw fi 
Stati Membri oħra, ma jistax jintlaħaq 
biżżejjed mill-Istati Membri, u għalhekk 
jista' f'xi każijiet jintlaħaq aħjar fil-livell 
tal-Unjoni minħabba l-iskala u l-effetti 
tiegħu, l-Unjoni tista' tadotta miżuri 
b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. B'konformità mal-
prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit fl-
istess Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak meħtieġ biex 
jintlaħaq l-għan tiegħu. Rigward il-
forniment transfruntier ta' ċerti servizzi 
online anċillari tax-xandara, dan ir-
Regolament ma jobbligax lill-
organizzazzjonijiet tax-xandir biex 
jipprovdu dawn is-servizzi b'mod 
transfruntier. Dan ir-Regolament lanqas 
ma jobbliga lill-operaturi tas-servizzi tat-
trażmissjoni mill-ġdid biex fis-servizzi 
tagħhom jinkludu programmi tat-
televiżjoni jew tar-radju li joriġinaw fi Stati 
Membri oħra. Dan ir-Regolament 
jikkonċerna biss l-eżerċizzju ta' ċerti 
drittijiet tat-trażmissjoni mill-ġdid sakemm 
ikun meħtieġ għas-simplifikazzjoni tal-
liċenzjar tad-drittijiet tal-awtur u ta' 
drittijiet relatati għal dawn is-servizzi, u 
rigward biss il-programmi tat-televiżjoni u 
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tar-radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra 
tal-Unjoni,

tar-radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra 
tal-Unjoni,

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) It-trażmissjoni mill-ġdid ta' 
programmi minn Stati Membri oħra hi att 
soġġett għad-drittijiet tal-awtur u, f'xi 
każijiet, għal drittijiet relatati. 
Għaldaqstant is-servizzi online jenħtieġ li 
jiksbu l-awtorizzazzjoni ta' kull detentur 
tad-drittijiet għal kull parti tal-programm 
trażmess mill-ġdid. F'konformità ma' dan 
ir-Regolament, l-awtorizzazzjonijiet 
jenħtieġ li jingħataw b'mod kuntrattwali, 
sakemm ma tkunx prevista eċċezzjoni 
temporanja taħt skemi ta' liċenzjar legali 
eżistenti.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -1
Suġġett

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
mekkaniżmi legali li jiffaċilitaw l-
awtorizzazzjoni tad-drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati rilevanti għall-forniment 
transfruntier tas-servizzi online anċillari 
u li jiffaċilitaw it-trażmissjonijiet mill-ġdid 
diġitali fuq ambjent magħluq.
2. Dawk il-mekkaniżmi legali jinkludu 
l-istabbiliment tal-prinċipju tal-pajjiż tal-
oriġini rigward l-eżerċizzju ta' dawk id-
drittijiet. Il-mekkaniżmi legali jinkludu 
wkoll dispożizzjonijiet dwar l-immaniġġjar 
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kollettiv obbligatorju tad-drittijiet tal-
awtur u drittijiet relatati rilevanti għat-
trażmissjoni mill-ġdid, dwar 
preżunzjonijiet legali ta' rappreżentanza 
minn organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar 
kollettiv u dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta' trażmissjoni mill-ġdid mill-
organizzazzjonijiet tax-xandir.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "trażmissjoni mill-ġdid" tfisser 
trażmissjoni mill-ġdid simultanja, mhux 
mibdula u mhux imqassra, minbarra t-
trażmissjoni mill-ġdid bil-kejbil kif definit 
fid-Direttiva 93/83/KEE u minbarra t-
trażmissjoni mill-ġdid provduta b'servizz 
tal-aċċess għall-internet kif definit fir-
Regolament (UE) Nru 2015/2120 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, bil-
ħsieb li l-pubbliku jirċievi l-ewwel 
trażmissjoni minn Stat Membru ieħor bil-
fili jew fl-arja, inkluż bis-satellita iżda 
mhux bi trażmissjoni online, tal-programmi 
tat-televiżjoni jew tar-radju maħsuba biex 
jaslu għand il-pubbliku, diment li din it-
trażmissjoni mill-ġdid tagħmilha parti oħra 
għajr l-organizzazzjoni tax-xandir li tkun 
għamlet l-ewwel trażmissjoni jew diment li 
din it-trażmissjoni tkun saret bil-kontroll u 
bir-responsabbiltà tagħha. 

(b) "trażmissjoni mill-ġdid" tfisser 
trażmissjoni mill-ġdid simultanja, mhux 
mibdula u mhux imqassra, minbarra t-
trażmissjoni mill-ġdid bil-kejbil kif definit 
fid-Direttiva 93/83/KEE limitata għal 
servizzi simili għal servizzi bil-kejbil jew 
bl-IPTV bil-ħsieb li l-pubbliku jirċievi l-
ewwel trażmissjoni minn Stat Membru 
ieħor bil-fili, jew fl-ajru, inkluż bis-
satellita iżda mhux bi trażmissjoni online, 
tal-programmi tat-televiżjoni jew tar-radju 
maħsuba biex jaslu għand il-pubbliku, 
diment li din it-trażmissjoni mill-ġdid 
tagħmilha parti oħra għajr l-
organizzazzjoni tax-xandir li tkun għamlet 
l-ewwel trażmissjoni jew diment li din it-
trażmissjoni tkun saret bil-kontroll u bir-
responsabbiltà tagħha.

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) "injezzjoni diretta" tfisser proċess 



PE635.476/ 19

MT

b'żewġ stadji jew aktar li bih l-
organizzazzjonijiet tax-xandir jittrażmettu 
s-sinjali tagħhom li jwasslu l-programmi 
biex jaslu għand il-pubbliku lil 
distributuri li huma organizzazzjonijiet li 
mhumiex dawk l-organizzazzjonijiet tax-
xandir skont il-Konvenzjoni ta' Berna 
minn punt sa punt – bil-fili jew fl-ajru, 
inkluż bis-satellita – b'tali mod li s-sinjali 
li jwasslu programmi ma jkunux jistgħu 
jaslu għand il-pubbliku ġenerali waqt 
trażmissjoni ta' dan it-tip; id-distributuri 
mbagħad joffru dawn il-programmi lill-
pubbliku simultanjament, f'forma mhux 
mibdula u mhux imqassra, sabiex 
jarahom jew jismagħhom fuq netwerks 
bil-kejbil, sistemi microvawe, terrestri 
diġitali, netwerks ibbażati fuq l-IP u 
netwerks mobbli jew netwerks simili.

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) "ambjenti kkontrollati" huma 
definiti esklussivament bħala servizzi 
simili għal servizzi bil-kejbil jew bl-IPTV 
b'aċċess sigur u ristrett, fejn operatur tat-
trażmissjoni mill-ġdid jipprovdi servizz ta' 
trażmissjoni mill-ġdid kriptat minn tarf sa 
tarf lill-utenti tiegħu awtorizzati 
kuntrattwalment.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 Artikolu 2

L-applikazzjoni tal-prinċipju tal-pajjiż tal- L-applikazzjoni tal-prinċipju tal-pajjiż tal-
oriġini għas-servizzi online għal xandiriet 
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oriġini għas-servizzi online anċillari ta' programmi tal-aħbarijiet u tal-ġrajjiet 
kurrenti

(1) L-atti tal-komunikazzjoni lill-
pubbliku u tad-disponibbiltà li jseħħu waqt 
il-forniment tas-servizz online anċillari 
minn organizzazzjoni tax-xandir jew bil-
kontroll u bir-responsabbiltà tagħha kif 
ukoll l-atti tar-riproduzzjoni li huma 
meħtieġa għall-forniment tas-servizzi 
online anċillari, l-aċċess għalihom jew l-
użu tagħhom, għall-finijiet tal-eżerċizzju 
tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati 
li huma rilevanti għal dawn l-atti, 
għandhom jitqiesu li qed iseħħu biss fl-
Istat Membru fejn l-organizzazzjoni tax-
xandir għandha l-istabbiliment ewlieni 
tagħha.

(1) L-atti tal-komunikazzjoni lill-
pubbliku u tad-disponibbiltà ta' 
programmi tal-aħbarijiet u tal-ġrajjiet 
kurrenti li jseħħu waqt il-forniment tas-
servizz online anċillari għal xandira 
inizjali ta' programmi esklużivament tal-
aħbarijiet u tal-ġrajjiet kurrenti minn 
organizzazzjoni tax-xandir jew bil-kontroll 
u bir-responsabbiltà tagħha kif ukoll l-atti 
tar-riproduzzjoni ta' tali programmi tal-
aħbarijiet u tal-ġrajjiet kurrenti li huma 
meħtieġa għall-forniment tas-servizzi 
online anċillari tali, l-aċċess għalihom jew 
l-użu tagħhom, għall-finijiet tal-ksib u tal-
eżerċizzju tad-drittijiet tal-awtur u ta' 
drittijiet relatati miksuba rilevanti għal 
dawn l-atti, għandhom jitqiesu li qed 
iseħħu biss fl-Istat Membru fejn l-
organizzazzjoni tax-xandir għandha l-
istabbiliment ewlieni tagħha.

(2) Meta jiġu biex jiffissaw l-ammont 
tal-ħlas li għandu jingħata għad-drittijiet 
skont il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini kif 
stabbilit fil-paragrafu 1, il-partijiet 
għandhom jikkunsidraw l-aspetti kollha 
tas-servizz online anċillari bħalma huma l-
karatteristiċi tas-servizz online anċillari, l-
udjenza, u l-verżjoni tal-lingwa.

(2) Meta jiġu biex jiffissaw l-ammont 
tal-ħlas li għandu jingħata għad-drittijiet 
skont il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini kif 
stabbilit fil-paragrafu 1, il-partijiet 
għandhom jikkunsidraw l-aspetti kollha 
tas-servizz online anċillari, bħal 
karatteristiċi tas-servizz online anċillari, 
fosthom it-tul tad-disponibbiltà online, l-
udjenza, u l-verżjonijiet lingwistiċi kollha 
disponibbli.
(2a) Il-paragrafu 2 m'għandux jillimita 
l-libertà tal-partijiet li jiftiehmu fuq 
metodi jew kriterji speċifiċi għall-kalkolu 
tal-ammont ta' ħlas li għandu jsir għad-
drittijiet soġġetti għall-prinċipju tal-pajjiż 
tal-oriġini bħal dawk ibbażati fuq id-dħul 
iġġenerat minn organizzazzjoni tax-
xandir għas-servizz online.
(2b) Il-paragrafi 1u 2 huma mingħajr 
preġudizzju għall-prinċipji tat-
territorjalità u tal-libertà kuntrattwali taħt 
id-drittijiet tal-awtur u kwalunkwe dritt 
stabbilit taħt id-Direttiva 2001/29/KE. 
Abbażi ta' dan, il-partijiet għandhom 
ikunu intitolati jkomplu jibqgħu jiftiehmu 
dwar l-introduzzjoni ta' limiti fuq l-
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isfruttament tad-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, sakemm kwalunkwe 
limitazzjoni tali tkun konformi mal-liġi 
tal-Unjoni u nazzjonali.
(2c) It-trażmissjoni mill-ġdid tat-
trażmissjoni inizjali ta' programm tat-
televiżjoni jew tar-radju minn Stat 
Membru għal Stati Membri oħra permezz 
ta' servizz online anċillari kif definit f'dan 
ir-Regolament għandha ssir f'konformità 
mad-drittijiet tal-awtur applikabbli, id-
drittijiet relatati u drittijiet għal materjal 
ieħor u abbażi ta' ftehimiet kuntrattwali 
individwali jew kollettivi bejn il-
proprjetarji tad-drittijiet tal-awtur, id-
detenturi tad-drittijiet relatati, id-detenturi 
ta' drittijiet għal materjal ieħor u l-
operaturi tas-servizzi tat-trażmissjoni mill-
ġdid.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 Artikolu 3

L-eżerċizzju tad-drittijiet fit-trażmissjoni 
mill-ġdid mid-detenturi tad-drittijiet għajr 
l-organizzazzjonijiet tax-xandir

L-eżerċizzju tad-drittijiet fit-trażmissjoni 
mill-ġdid għajr bil-kejbil mid-detenturi 
tad-drittijiet għajr l-organizzazzjonijiet tax-
xandir

(-1) Id-dritt ta' trażmissjoni mill-ġdid 
huwa dritt esklużiv u jrid jiġi awtorizzat 
mid-detenturi tad-drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati oħra.

(1) Id-detenturi tad-drittijiet tal-awtur u 
ta' drittijiet relatati għajr l-
organizzazzjonijiet tax-xandir jistgħu 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom biex jagħtu 
jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni għal 
trażmissjoni mill-ġdid biss permezz ta' 
organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv.

(1) Id-detenturi tad-drittijiet tal-awtur u 
ta' drittijiet relatati għajr l-
organizzazzjonijiet tax-xandir għandhom 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom biex 
jippermettu aċċess għas-servizzi ta' 
trażmissjoni mill-ġdid f'ambjenti 
kkontrollati biss permezz ta' 
organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv.

(2) Meta detentur ta' dritt ma jkunx 
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ittrasferixxa l-immaniġġjar tad-dritt 
imsemmi fil-paragrafu 1 lil 
organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv, 
l-organizzazzjoni tal-immaniġġjar 
kollettiv li timmaniġġja d-drittijiet tal-
istess kategorija fit-territorju tal-Istat 
Membru li għalih l-operatur tas-servizz 
tat-trażmissjoni mill-ġdid ikun qed 
jipprova jikseb awtorizzazzjoni tad-
drittijiet għal trażmissjoni mill-ġdid, 
għandha titqies li għandha l-mandat biex 
timmaniġġja d-dritt f'isem dan id-detentur 
tad-dritt.
(3) Meta jkun hemm aktar minn 
organizzazzjoni waħda tal-immaniġġjar 
kollettiv li tkun qed timmaniġġja d-drittijiet 
ta' dik il-kategorija fit-territorju ta' dak l-
Istat Membru, id-detentur tad-drittijiet 
għandu jkun liberu li jagħżel liema minn 
dawk l-organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar 
kollettiv għandu jkollha l-mandat li 
timmaniġġja d-dritt tiegħu. Jekk f'din is-
sitwazzjoni, id-detentur tad-dritt ma 
jagħżel l-ebda organizzazzjoni tal-
immaniġġjar kollettiv, għandu jitħalla 
f'idejn l-Istat Membru li għat-territorju 
tiegħu l-operatur tas-servizz tat-
trażmissjoni mill-ġdid ikun qed jipprova 
jikseb awtorizzazzjoni tad-drittijiet għal 
trażmissjoni mill-ġdid, biex jindika liema 
organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv 
hi meqjusa li għandha l-mandat biex 
timmaniġġja d-dritt ta' dak id-detentur tad-
dritt.

(3) Meta jkun hemm aktar minn 
organizzazzjoni waħda tal-immaniġġjar 
kollettiv li tkun qed timmaniġġja d-drittijiet 
ta' dik il-kategorija fit-territorju ta' dak l-
Istat Membru, id-detentur tad-drittijiet 
għandu jkun liberu li jagħżel liema minn 
dawk l-organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar 
kollettiv għandu jkollha l-mandat li 
timmaniġġja d-dritt tiegħu. Jekk f'din is-
sitwazzjoni, id-detentur tad-dritt ma 
jagħżel l-ebda organizzazzjoni tal-
immaniġġjar kollettiv, għandu jitħalla 
f'idejn l-Istat Membru li għat-territorju 
tiegħu l-operatur tas-servizz tat-
trażmissjoni mill-ġdid ikun qed jipprova 
jikseb awtorizzazzjoni tad-drittijiet għal 
trażmissjoni mill-ġdid, biex jindika liema 
organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv 
hi meqjusa li għandha l-mandat biex 
timmaniġġja d-dritt ta' dak id-detentur tad-
dritt.

(4) Detentur ta' dritt għandu jkollu l-
istess drittijiet u obbligi li joħorġu mill-
ftehim bejn l-operatur tas-servizz tat-
trażmissjoni mill-ġdid u l-organizzazzjoni 
tal-immaniġġjar kollettiv li hi meqjusa li 
għandha l-mandat biex timmaniġġja d-
dritt tiegħu, daqs id-detenturi tad-drittijiet 
li jkunu taw il-mandat lil dik l-
organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv, 
u dan għandu jkun jista' jinvoka dawk id-
drittijiet fi żmien perjodu taż-żmien 
stabbilit mill-Istat Membru konċernat li 
ma jkunx iqsar minn tliet snin mid-data 
tat-trażmissjoni mill-ġdid li tittrażmetti x-
xogħol tiegħu jew xi materjal protett ieħor 
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tiegħu.
(5) Stat Membru jista' jipprovdi li, meta 
detentur ta' dritt jawtorizza l-ewwel 
trażmissjoni fit-territorju tiegħu ta' 
xogħol jew materjal protett ieħor, dan id-
detentur tad-dritt għandu jitqies li jkun 
qabel li ma jeżerċitax id-drittijiet tiegħu 
ta' trażmissjoni mill-ġdid fuq bażi 
individwali iżda li jeżerċitahom skont id-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

(5a) L-organizzazzjonijiet tal-
immaniġġjar kollettiv għandhom iżommu 
bażi tad-data li tipprovdi informazzjoni 
relatata mal-ġestjoni tad-drittijiet tal-
awtur u drittijiet relatati koperti f'dan l-
Artikolu, inkluża informazzjoni dwar id-
detentur tad-dritt, it-tip ta' użu, it-
territorju u l-perjodu ta' żmien.
(5b) Il-possibbiltà li tintalab medjazzjoni 
u l-prevenzjoni tal-abbuż tal-pożizzjonijiet 
tan-negozjati kif previst fl-Artikolu 11 u l-
Artikolu 12(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 
93/83/KEE għandha tkun disponibbli 
wkoll għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Sfruttament ta' programmi tax-xandir 

permezz ta' trażmissjoni mill-ġdid
It-trażmissjoni mill-ġdid ta' xogħol jew 
materjal protett ieħor inkluż fi programm 
tat-televiżjoni jew tar-radju inizjalment 
ikkomunikat lill-pubbliku minn 
organizzazzjoni tax-xandir hi att ta' 
komunikazzjoni lill-pubbliku ta' dan il-
programm, irrispettivament minn jekk l-
operatur tas-servizz tat-trażmissjoni mill-
ġdid jużax l-istess mezz tekniku jew mezzi 
tekniċi differenti minn dawk użati għall-
att ta' xandir inizjali, u irrispettivament 
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minn jekk din it-trażmissjoni mill-ġdid 
issirx fiż-żona vera jew intenzjonata tat-
twassil tax-xandira inizjali.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

Sfruttament ta' programmi tax-xandir 
permezz ta' proċess ta' injezzjoni diretta. 
Ix-xandara li jittrażmettu s-sinjali li 
jwasslu l-programm tagħhom permezz ta' 
proċess ta' injezzjoni diretta lid-
distributuri biex jaslu għand il-pubbliku 
għandhom ikunu responsabbli b'mod 
konġunt mad-distributuri tagħhom għall-
atti uniċi u indiviżibbli ta' komunikazzjoni 
lill-pubbliku u t-tqegħid għad-dipożizzjoni 
tal-pubbliku, kif definit fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2001/29/KE, li dawn iwettqu 
flimkien. Organizzazzjonijiet tax-xandir 
bħal dawn u distributuri bħal dawn, 
għalhekk, jenħtieġ li jiksbu 
awtorizzazzjoni mid-detenturi tad-drittijiet 
ikkonċernati għall-parteċipazzjoni 
rispettiva tagħhom f'dawn l-atti.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Dispożizzjonijiet tranżitorji
Il-ftehimiet dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet 
tal-awtur u ta' drittijiet relatati li huma 
rilevanti għall-atti tal-komunikazzjoni lill-
pubbliku u għall-atti tad-disponibbiltà li 
jseħħu waqt il-forniment ta' servizz online 
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anċillari kif ukoll għall-atti tar-
riproduzzjoni li huma meħtieġa għall-
forniment ta' servizz online anċillari, l-
aċċess għalih jew l-użu tiegħu li jkunu fis-
seħħ fi [the date mentioned in Article 
7(2), to be inserted by OPOCE] 
għandhom ikunu soġġetti għall-Artikolu 2 
minn [the date mentioned in Article 7(2) + 
2 years, to be inserted by OPOCE], jekk 
dawn ikunu jiskadu wara dik id-data.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Sa mhux aktar tard minn [3 years 
after the date mentioned in Article 7(2) to 
be inserted by OPOCE], il-Kummissjoni 
għandha tagħmel rieżami ta' dan ir-
Regolament u tippreżenta rapport fuq is-
sejbiet ewlenin lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew.

(1) Sa mhux aktar tard minn [3 years 
after the date mentioned in Article 7(2) to 
be inserted by OPOCE], il-Kummissjoni 
għandha tagħmel rieżami ta' dan ir-
Regolament u tippreżenta rapport fuq is-
sejbiet ewlenin lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew. Ir-rapport għandu jkun 
magħmul aċċessibbli għall-pubbliku 
b'mod faċli u effettiv.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Għat-tħejjija tar-rapport imsemmi fil-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa lill-
Kummissjoni.

(2) Għat-tħejjija tar-rapport imsemmi fil-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa lill-
Kummissjoni fil-ħin u bir-reqqa.

Emenda 38

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

(2) Dan għandu japplika minn [6 months 
following the day of its publication, to be 
inserted by OPOCE].

(2) Dan għandu japplika minn 
[18 months following the day of its 
publication, to be inserted by OPOCE].


