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Emenda   20 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikolu 53(1) u 62 

tiegħu, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikolu 53(1), 62 u 

168(1) u (5) tiegħu, 

Or. en 

 

Emenda   21 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikoli 53(1) u 62 

tiegħu, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikoli 53(1), 62 u 168 

tiegħu, 

Or. ro 

 

Emenda   22 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikolu 53(1) u 62 

tiegħu, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikolu 53(1), 62 u 

168 tiegħu, 
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Or. en 

 

Emenda   23 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikolu 53(1) u 62 

tiegħu, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikolu 53(1), 62 u 

168 tiegħu, 

Or. en 

 

Emenda   24 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Wara li kkunsidraw il-Protokoll (Nru 1) 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea dwar ir-rwol tal-

Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, 

Or. el 

 

Emenda   25 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 1b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Wara li kkunsidraw il-Protokoll (Nru 2) 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea dwar l-applikazzjoni tal-



 

AM\1112182MT.docx 5/114 PE595.453v03-00 

 MT 

prinċipji ta' sussidjarjetà u 

proporzjonalità, 

Or. el 

 

Emenda   26 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-aħħar emenda sostantiva għad-

Direttiva 89/552/KEE tal-Kunsill27, aktar 

tard ikkodifikata mid-

Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill28, saret fl-2007 bl-

adozzjoni tad-Direttiva 2007/65/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill29. Minn 

dakinhar 'l hawn, is-suq tas-servizzi tal-

midja awdjoviżiva evolva b'mod 

sinifikanti u mgħaġġel. L-iżviluppi 

teknoloġiċi jippermettu tipi ġodda ta' 

servizzi u esperjenzi ġodda għall-utenti. It-

tendenzi ta' kif in-nies jaraw it-televiżjoni, 

b'mod partikolari l-ġenerazzjonijiet aktar 

żgħażagħ, inbidlu b'mod sinfikanti. Filwaqt 

li l-iskrin ewlieni tat-TV jibqa' apparat 

importanti għall-kondiviżjoni ta' esperjenzi 

awdjoviżivi, bosta telespettaturi mxew għal 

apparat portabbli ieħor biex jaraw kontenut 

awdjoviżiv. Il-kontenut tradizzjonali tat-

TV għadu jammonta għal sehem kbir tal-

ħin medju li fih it-telespettaturi jaraw it-TV 

kuljum. Madankollu, tipi ġodda ta' 

kontenut, bħal vidjos qosra jew kontenut 

maħluq mill-utenti, qed jiksbu importanza 

dejjem ikbar u parteċipanti ġodda, inklużi 

fornituri ta' servizzi ta' video-on-demand u 

ta' pjattaformi ta' video-sharing, issa huma 

stabbiliti sew. 

(1) L-aħħar emenda sostantiva għad-

Direttiva 89/552/KEE tal-Kunsill27, aktar 

tard ikkodifikata mid-Direttiva 

2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill28, saret fl-2007 bl-adozzjoni tad-

Direttiva 2007/65/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill29. Ix-xena tal-midja 

awdjoviżiva qiegħda tinbidel b'pass 

mgħaġġel minħabba ż-żieda fil-

konverġenza bejn it-televiżjoni u s-servizzi 

distribwiti permezz tal-internet. L-

iżviluppi teknoloġiċi jippermettu tipi ġodda 

ta' servizzi u esperjenzi ġodda għall-utenti. 

It-tendenzi ta' kif in-nies jaraw it-

televiżjoni, b'mod partikolari l-

ġenerazzjonijiet aktar żgħażagħ, inbidlu 

b'mod sinfikanti. Filwaqt li l-iskrin ewlieni 

tat-TV jibqa' apparat importanti għall-

kondiviżjoni ta' esperjenzi awdjoviżivi, 

bosta telespettaturi mxew għal apparat 

portabbli ieħor biex jaraw kontenut 

awdjoviżiv. Il-kontenut tradizzjonali tat-

TV għadu jammonta għal sehem kbir tal-

ħin medju li fih it-telespettaturi jaraw it-TV 

kuljum. Madankollu, tipi ġodda ta' 

kontenut, bħal vidjos qosra jew kontenut 

maħluq mill-utenti, qed jiksbu importanza 

dejjem ikbar u parteċipanti ġodda, inklużi 

fornituri ta' servizzi ta' video-on-demand u 

ta' pjattaformi ta' video-sharing, issa huma 

stabbiliti sew. 

_________________ _________________ 
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27Id-Direttiva 89/552/KEE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ottubru 

1989 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 

dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 

servizzi tal-media awdjoviżiva (Id-

Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media 

Awdjoviżiva) (ĠU L 298, 17.10.1989, p. 

23). 

27Id-Direttiva 89/552/KEE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ottubru 

1989 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 

dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 

servizzi tal-media awdjoviżiva (Id-

Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media 

Awdjoviżiva) (ĠU L 298, 17.10.1989, p. 

23). 

28Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 

2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 

dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 

servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva 

dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) 

(ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1). 

28Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 

2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 

dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 

servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva 

dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) 

(ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1). 

29 Id-Direttiva 2007/65/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 

2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 

89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' 

ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar it-twettiq ta' 

attivitajiet ta' xandir bit-televiżjoni (ĠU L 

332, 18.12.2007, p. 27). 

29 Id-Direttiva 2007/65/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 

2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 

89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' 

ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar it-twettiq ta' 

attivitajiet ta' xandir bit-televiżjoni (ĠU L 

332, 18.12.2007, p. 27). 

Or. el 

 

Emenda   27 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-aħħar emenda sostantiva għad-

Direttiva 89/552/KEE tal-Kunsill27, aktar 

tard ikkodifikata mid-Direttiva 2010/13/UE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28, 

saret fl-2007 bl-adozzjoni tad-

Direttiva 2007/65/KE tal-Parlament 

(1) L-aħħar emenda sostantiva għad-

Direttiva 89/552/KEE tal-Kunsill27, aktar 

tard ikkodifikata mid-Direttiva 2010/13/UE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28, 

saret fl-2007 bl-adozzjoni tad-

Direttiva 2007/65/KE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill29. Minn dakinhar 'l 

hawn, is-suq tas-servizzi tal-midja 

awdjoviżiva evolva b'mod sinifikanti u 

mgħaġġel. L-iżviluppi teknoloġiċi 

jippermettu tipi ġodda ta' servizzi u 

esperjenzi ġodda għall-utenti. It-tendenzi 

ta' kif in-nies jaraw it-televiżjoni, b'mod 

partikolari l-ġenerazzjonijiet aktar 

żgħażagħ, inbidlu b'mod sinfikanti. Filwaqt 

li l-iskrin ewlieni tat-TV jibqa' apparat 

importanti għall-kondiviżjoni ta' esperjenzi 

awdjoviżivi, bosta telespettaturi mxew għal 

apparat portabbli ieħor biex jaraw kontenut 

awdjoviżiv. Il-kontenut tradizzjonali tat-

TV għadu jammonta għal sehem kbir tal-

ħin medju li fih it-telespettaturi jaraw it-TV 

kuljum. Madankollu, tipi ġodda ta' 

kontenut, bħal vidjos qosra jew kontenut 

maħluq mill-utenti, qed jiksbu importanza 

dejjem ikbar u parteċipanti ġodda, inklużi 

fornituri ta' servizzi ta' video-on-demand u 

ta' pjattaformi ta' video-sharing, issa huma 

stabbiliti sew. 

Ewropew u tal-Kunsill29. Minn dakinhar 'l 

hawn, is-suq tas-servizzi tal-midja 

awdjoviżiva evolva b'mod sinifikanti u 

mgħaġġel. L-iżviluppi teknoloġiċi 

jippermettu tipi ġodda ta' servizzi u 

esperjenzi ġodda għall-utenti. It-tendenzi 

ta' kif in-nies jaraw it-televiżjoni, b'mod 

partikolari l-ġenerazzjonijiet aktar 

żgħażagħ, inbidlu b'mod sinfikanti. Filwaqt 

li l-iskrin ewlieni tat-TV jibqa' apparat 

importanti għall-kondiviżjoni ta' esperjenzi 

awdjoviżivi, bosta telespettaturi mxew għal 

apparat portabbli ieħor biex jaraw kontenut 

awdjoviżiv. Il-kontenut tradizzjonali tat-

TV għadu jammonta għal sehem kbir tal-

ħin medju li fih it-telespettaturi jaraw it-TV 

kuljum. Madankollu, tipi ġodda ta' 

kontenut, bħal vidjos qosra jew kontenut 

maħluq mill-utenti, qed jiksbu importanza 

dejjem ikbar u parteċipanti ġodda, inklużi 

fornituri ta' servizzi ta' video-on-demand, 

ta' netwerks soċjali u ta' pjattaformi ta' 

video-sharing, issa huma stabbiliti sew. 

_________________ _________________ 

27 Id-Direttiva 89/552/KEE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ottubru 

1989 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 

dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 

servizzi tal-media awdjoviżiva (Id-

Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media 

Awdjoviżiva) (ĠU L 298, 17.10.1989, p. 

23). 

27 Id-Direttiva 89/552/KEE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ottubru 

1989 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 

dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 

servizzi tal-media awdjoviżiva (Id-

Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media 

Awdjoviżiva) (ĠU L 298, 17.10.1989, p. 

23). 

28 Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 

2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 

dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 

servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva 

dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) 

(ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1). 

28 Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 

2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 

dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 

servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva 

dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) 

(ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1). 

29 Id-Direttiva 2007/65/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 

2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 

29 Id-Direttiva 2007/65/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 

2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 
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89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' 

ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar it-twettiq ta' 

attivitajiet ta' xandir bit-televiżjoni (ĠU L 

332, 18.12.2007, p. 27). 

89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' 

ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar it-twettiq ta' 

attivitajiet ta' xandir bit-televiżjoni (ĠU L 

332, 18.12.2007, p. 27). 

Or. fr 

 

Emenda   28 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Id-Direttiva 2010/13/UE għandha 

tibqa' applikabbli biss għal dawk is-servizzi 

li l-prinċipju ewlieni tagħhom huwa l-

forniment ta' programmi sabiex jipprovdu 

informazzjoni, divertiment jew 

edukazzjoni. Ir-rekwiżit tal-għan ewlieni 

għandu jitqies ukoll issodisfat jekk is-

servizz ikollu kontenut u forma 

awdjoviżivi separabbli mill-attività 

ewlenija tal-fornitur tas-servizz, bħal 

partijiet stand-alone ta' gazzetti onlajn li 

juru programmi awdjoviżivi jew vidjos 

maħluqa mill-utenti fejn dawk il-partijiet 

jistgħu jitqiesu separabbli mill-attività 

ewlenija tagħhom. Is-servizzi tal-midja 

soċjali mhumiex inklużi, ħlief jekk 

jipprovdu servizz li jaqa' taħt id-

definizzjoni tal-pjattaforma ta' video-

sharing. Servizz għandu jitqies biss bħala 

kumpliment mhux separabbli mill-attività 

ewlenija bħala riżultat tal-links bejn l-

offerta awdjoviżiva u l-attività ewlenija. 

Bħala tali, kanali jew kwalunkwe servizz 

awdjoviżiv ieħor taħt ir-responsabbiltà 

editorjali ta' fornitur, fihom infushom 

jistgħu jikkostitwixxu servizzi tal-midja 

awdjoviżiva, anke jekk huma offruti fil-

qafas ta' pjattaforma ta' video-sharing li 

hija kkaratterizzata min-nuqqas ta' 

(3) Id-Direttiva 2010/13/UE għandha 

tibqa' applikabbli biss għal dawk is-servizzi 

li l-prinċipju ewlieni tagħhom huwa l-

forniment ta' programmi sabiex jipprovdu 

informazzjoni, divertiment jew 

edukazzjoni. Ir-rekwiżit tal-għan ewlieni 

għandu jitqies ukoll issodisfat jekk is-

servizz ikollu kontenut u forma 

awdjoviżivi separabbli mill-attività 

ewlenija tal-fornitur tas-servizz, bħal 

partijiet stand-alone ta' gazzetti onlajn li 

juru programmi awdjoviżivi jew vidjos 

maħluqa mill-utenti fejn dawk il-partijiet 

jistgħu jitqiesu separabbli mill-attività 

ewlenija tagħhom. Minħabba li n-

netwerks soċjali jikkostitwixxu sors 

importanti ta' informazzjoni għall-

konsumaturi u jiddependu dejjem aktar 

fuq kontenut awdjoviżiv iġġenerat jew 

magħmul disponibbli mill-utenti 

tagħhom, tali netwerks għandhom jiġu 
inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din 

id-Direttiva meta dawn jaqgħu taħt id-

definizzjoni tal-pjattaforma ta' video-

sharing. Servizz għandu jitqies biss bħala 

kumpliment mhux separabbli mill-attività 

ewlenija bħala riżultat tal-links bejn l-

offerta awdjoviżiva u l-attività ewlenija. 

Bħala tali, kanali jew kwalunkwe servizz 
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responsabbiltà editorjali. F'każijiet bħal 

dawn, ikun f'idejn il-fornituri 

b'responsabbiltà editorjali li jirrispettaw id-

dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. 

awdjoviżiv ieħor taħt ir-responsabbiltà 

editorjali ta' fornitur, fihom infushom 

jistgħu jikkostitwixxu servizzi tal-midja 

awdjoviżiva, anke jekk huma offruti fil-

qafas ta' pjattaforma ta' video-sharing li 

hija kkaratterizzata min-nuqqas ta' 

responsabbiltà editorjali. F'każijiet bħal 

dawn, ikun f'idejn il-fornituri 

b'responsabbiltà editorjali li jirrispettaw id-

dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. 

Or. fr 

 

Emenda   29 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

Regolamentazzjoni Aħjar għal Riżultati 

Aħjar – Aġenda tal-UE31, il-Kummissjoni 

enfasizzat li tqis is-soluzzjonijiet ta' 

politika, hija sejra tqis kemm mezzi 

regolatorji kif ukoll dawk mhux regolatorji 

mfasslin tajjeb, immudellati fuq il-

Komunità ta' prattika u l-Prinċipji għal 

Awtoregolamentazzjoni u 

Koregolamentazzjoni Aħjar32. Għadd ta' 

kodiċijiet stabbiliti fl-oqsma kkoordinati 

mid-Direttiva taw prova li huma mfasslin 

sew, f'konformità mal-Prinċipji għal 

Awtoregolamentazzjoni u 

Koregolamentazzjoni Aħjar. L-eżistenza 

ta' protezzjoni leġiżlattiva tqieset bħala 

fattur ta' suċċess importanti fil-

promozzjoni tal-konformità mal-kodiċi 

awtoregolatorju - jew koregolatorju. 

Huwa daqstant importanti li l-kodiċijiet 

jistabbilixxu miri speċifiċi u objettivi li 

jippermettu monitoraġġ u evalwazzjoni 

regolari, trasparenti u indipendenti tal-

objettivi mmirati mill-kodiċijiet. 

(7) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

Regolamentazzjoni Aħjar għal Riżultati 

Aħjar – Aġenda tal-UE31, il-Kummissjoni 

enfasizzat li meta tqis is-soluzzjonijiet ta' 

politika, hija sejra tqis kemm mezzi 

regolatorji kif ukoll dawk mhux regolatorji 

mfasslin tajjeb. Dawn il-prinċipji 

għandhom ikunu segwiti mill-kodiċijiet 

koregolatorji adottati fl-oqsma kkoordinati 

minn din id-Direttiva. 
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Sanzjonijiet gradwati li jżommu element 

ta' proporzjonalità normalment huma 

meqjusa bħala approċċ effettiv fl-infurzar 

ta' skema. Dawn il-prinċipji għandhom 

ikunu segwiti mill-kodiċijiet 

awtoregolatorji u koregolatorji adottati fl-

oqsma kkoordinati minn din id-Direttiva. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 finali. 31 COM(2015) 215 finali. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

 

Or. en 

 

Emenda   30. 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

Regolamentazzjoni Aħjar għal Riżultati 

Aħjar – Aġenda tal-UE31, il-Kummissjoni 

enfasizzat li meta tqis is-soluzzjonijiet ta' 

politika, hija sejra tqis kemm mezzi 

regolatorji kif ukoll dawk mhux regolatorji 

mfasslin tajjeb, immudellati fuq il-

Komunità ta' prattika u l-Prinċipji għal 

Awtoregolamentazzjoni u 

Koregolamentazzjoni Aħjar32. Għadd ta' 

kodiċijiet stabbiliti fl-oqsma kkoordinati 

mid-Direttiva taw prova li huma mfasslin 

sew, f'konformità mal-Prinċipji għal 

Awtoregolamentazzjoni u 

Koregolamentazzjoni Aħjar. L-eżistenza ta' 

protezzjoni leġiżlattiva tqieset bħala fattur 

ta' suċċess importanti fil-promozzjoni tal-

konformità mal-kodiċi awtoregolatorju - 

jew koregolatorju. Huwa daqstant 

importanti li l-kodiċijiet jistabbilixxu miri 

speċifiċi u objettivi li jippermettu 

(7) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

Regolamentazzjoni Aħjar għal Riżultati 

Aħjar – Aġenda tal-UE31, il-Kummissjoni 

enfasizzat li meta tqis is-soluzzjonijiet ta' 

politika, hija sejra tqis kemm mezzi 

regolatorji kif ukoll dawk mhux regolatorji 

mfasslin tajjeb, immudellati fuq il-

Komunità ta' prattika u l-Prinċipji għal 

Awtoregolamentazzjoni u 

Koregolamentazzjoni Aħjar32. Għadd ta' 

kodiċijiet stabbiliti fl-oqsma kkoordinati 

mid-Direttiva taw prova li huma mfasslin 

sew, f'konformità mal-Prinċipji għal 

Awtoregolamentazzjoni u 

Koregolamentazzjoni Aħjar, li jistgħu 

jikkostitwixxu mezzi anċillari jew 

komplementari utli għal azzjoni 

leġiżlattiva.  L-eżistenza ta' protezzjoni 

leġiżlattiva tqieset bħala fattur ta' suċċess 

importanti fil-promozzjoni tal-konformità 

mal-kodiċi awtoregolatorju - jew 
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monitoraġġ u evalwazzjoni regolari, 

trasparenti u indipendenti tal-objettivi 

mmirati mill-kodiċijiet. Sanzjonijiet 

gradwati li jżommu element ta' 

proporzjonalità normalment huma meqjusa 

bħala approċċ effettiv fl-infurzar ta' skema. 

Dawn il-prinċipji għandhom ikunu segwiti 

mill-kodiċijiet awtoregolatorji u 

koregolatorji adotatti fl-oqsma kkoordinati 

minn din id-Direttiva. 

koregolatorju. Huwa daqstant importanti li 

l-kodiċijiet jistabbilixxu miri speċifiċi u 

objettivi li jippermettu monitoraġġ u 

evalwazzjoni regolari, trasparenti u 

indipendenti tal-objettivi mmirati mill-

kodiċijiet. Sanzjonijiet gradwati li jżommu 

element ta' proporzjonalità normalment 

huma meqjusa bħala approċċ effettiv fl-

infurzar ta' skema. Dawn il-prinċipji 

għandhom ikunu segwiti mill-kodiċijiet 

awtoregolatorji u koregolatorji adottati fl-

oqsma kkoordinati minn din id-Direttiva. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 finali. 31 COM(2015) 215 finali. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

Or. el 

 

Emenda   31 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Sabiex tiġi żgurata koerenza u 

tingħata ċertezza lin-negozji u lill-

awtoritajiet tal-Istati Membri, il-kunċett ta' 

"inċitament għal mibegħda" għandu, sal-

limitu xieraq, ikun allinjat mad-

definizzjoni fid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 

2008/913/ĠAI tat-28 ta' Novembru 2008 

dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u 

espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija 

permezz tal-liġi kriminali li tiddefinixxi 

diskors ta' mibegħda bħala "inċitament 

b'mod pubbliku għal vjolenza jew 

mibegħda". Dan għandu jinkludi l-

allinjament tar-raġunijiet li fuqhom huwa 

bbażat l-inċitament għall-vjolenza jew 

għall-mibegħda. 

(8) Sabiex tiġi żgurata koerenza u 

tingħata ċertezza lin-negozji u lill-

awtoritajiet tal-Istati Membri, il-kunċett ta' 

"inċitament għal mibegħda" għandu, sal-

limitu xieraq, ikun allinjat mad-

definizzjoni fid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 

2008/913/ĠAI tat-28 ta' Novembru 2008 

dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u 

espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija 

permezz tal-liġi kriminali li tiddefinixxi 

diskors ta' mibegħda bħala "inċitament 

b'mod pubbliku għal vjolenza jew 

mibegħda", u b'hekk iġarrab penali. Dan 

għandu jinkludi l-allinjament tar-raġunijiet 

li fuqhom huwa bbażat l-inċitament għall-

vjolenza jew għall-mibegħda. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation
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Or. el 

 

Emenda   32 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Sabiex it-telespettaturi, inklużi l-

ġenituri u l-minorenni, jingħataw is-setgħa 

biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar il-

kontenut li sejjer jiġi segwit, huwa meħtieġ 

li l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva jipprovdu biżżejjed 

informazzjoni dwar il-kontenut li jista' 

jfixkel l-iżvilupp fiżiku, mentali jew morali 

tal-minorenni. Dan jista' jsir, pereżempju, 

permezz ta' sistema ta' deskritturi tal-

kontenut li jindikaw in-natura tal-kontenut. 

Id-deskritturi tal-kontenut għandhom 

jitwasslu b'mezzi grafiċi, akustiċi jew bil-

miktub. 

(9) Sabiex it-telespettaturi, inklużi l-

ġenituri u l-gruppi vulnerabbli bħall-

minorenni, jingħataw is-setgħa biex jieħdu 

deċiżjonijiet infurmati dwar il-kontenut li 

sejjer jiġi segwit, huwa meħtieġ li l-

fornituri ta' servizzi tal-midja awdjoviżiva 

jipprovdu biżżejjed informazzjoni dwar il-

kontenut li jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, 

mentali jew morali ta' gruppi vulnerabbli 

bħall-minorenni. Dan jista' jsir, 

pereżempju, permezz ta' sistema ta' 

deskritturi tal-kontenut li jindikaw in-

natura tal-kontenut. Id-deskritturi tal-

kontenut għandhom jitwasslu b'mezzi 

grafiċi, akustiċi jew bil-miktub. 

Or. en 

 

Emenda   33 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Sabiex it-telespettaturi, inklużi l-

ġenituri u l-minorenni, jingħataw is-setgħa 

biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar il-

kontenut li sejjer jiġi segwit, huwa meħtieġ 

li l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva jipprovdu biżżejjed 

informazzjoni dwar il-kontenut li jista' 

jfixkel l-iżvilupp fiżiku, mentali jew morali 

tal-minorenni. Dan jista' jsir, pereżempju, 

(9) Sabiex it-telespettaturi, inklużi l-

ġenituri u l-minorenni, jingħataw is-setgħa 

biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar il-

kontenut li sejjer jiġi segwit, huwa meħtieġ 

li l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva jipprovdu biżżejjed 

informazzjoni dwar il-kontenut li jista' 

jfixkel l-iżvilupp fiżiku jew mentali tal-

minorenni. Dan jista' jsir, pereżempju, 
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permezz ta' sistema ta' deskritturi tal-

kontenut li jindikaw in-natura tal-kontenut. 

Id-deskritturi tal-kontenut għandhom 

jitwasslu b'mezzi grafiċi, akustiċi jew bil-

miktub. 

permezz ta' sistema ta' deskritturi tal-

kontenut li jindikaw in-natura tal-kontenut. 

Id-deskritturi tal-kontenut għandhom 

jitwasslu b'mezzi grafiċi, akustiċi jew bil-

miktub. 

Or. en 

 

Emenda   34 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Id-dritt tal-persuni b'indeboliment 

u tal-persuni anzjani li jipparteċipaw u 

jkunu integrati fil-ħajja soċjali u kulturali 

huwa marbut mal-forniment ta' servizzi 

tal-midja awdjoviżiva aċċessibbli. 

Għalhekk, l-Istati Membri għandhom 

jieħdu miżuri xierqa u proporzjonati biex 

jiżguraw li l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom ifittxu 

b'mod attiv li jagħmlu l-kontenut 

aċċessibbli lil dawk b'vista batuta jew bi 

problemi tas-smigħ malajr kemm jista' 

jkun. 

Or. en 

 

Emenda   35 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Huwa importanti li l-azzjonijiet 

regolatorji jillimitaw il-possibbiltà li 

persuna affettwata minn kwalunkwe tip 

ta' vulnerabbiltà (soċjali, ekonomika, 
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psikoloġika, relatata mas-saħħa, eċċ.) 

tkun esposta għal ideat jew valuri li 

jsaħħu l-perċezzjoni tiegħu jew tagħha 

tal-vulnerabbiltà. Huwa daqstant 

importanti li jiġu evitati azzjonijiet 

persważivi li jippreżentaw il-konsum ta' 

prodott jew servizz bħala rimedju ċar u 

sempliċi għal dik il-vulnerabbiltà. 

Or. en 

 

Emenda   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Id-dispożizzjonijiet eżistenti dwar 

it-titjib tal-aċċess għal servizzi tal-midja 

għal persuni b'diżabilità fil-vista jew fis-

smigħ għandhom jissaħħu sabiex jiġu 

żgurati l-progress u l-kontinwità fl-isforzi 

tal-Istati Membri u l-fornituri tal-midja. 

Or. en 

 

Emenda   37 

Renate Sommer 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Ċerti linji gwida nutrittivi 

rikonoxxuti b'mod wiesa' jeżistu fil-livell 

nazzjonali u dak internazzjonali, bħall-

mudell ta' profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju 

Reġjonali tad-WHOgħall-Ewropa, sabiex 

tinħoloq differenza bejn l-ikel abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva fil-kuntest tal-

ikel irriklamat fuq it-televiżjoni għat-tfal. 

imħassar 
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L-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa 

biex jiżguraw li l-kodiċijiet ta' kondotta 

awtoregolatorji u koregolatorji jintużaw 

biex jillimtaw b'mod effettiv l-esponiment 

tat-tfal u tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi dwar l-ikel u x-xorb li fihom 

ħafna melħ, zokkor jew xaħam jew inkella 

li ma jissodisfawx dawn il-linji gwida 

nutrittivi nazzjonali jew internazzjonali. 

Or. en 

 

Emenda   38 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Ċerti linji gwida nutrittivi 

rikonoxxuti b'mod wiesa' jeżistu fil-livell 

nazzjonali u dak internazzjonali, bħall-

mudell ta' profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju 

Reġjonali tad-WHOgħall-Ewropa, sabiex 

tinħoloq differenza bejn l-ikel abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva fil-kuntest tal-ikel 

irriklamat fuq it-televiżjoni għat-tfal. L-

Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa biex 

jiżguraw li l-kodiċijiet ta' kondotta 

awtoregolatorji u koregolatorji jintużaw 

biex jillimtaw b'mod effettiv l-esponiment 

tat-tfal u tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi dwar l-ikel u x-xorb li fihom 

ħafna melħ, zokkor jew xaħam jew inkella 

li ma jissodisfawx dawn il-linji gwida 

nutrittivi nazzjonali jew internazzjonali. 

(10) Ċerti linji gwida nutrittivi 

rikonoxxuti b'mod wiesa' jeżistu fil-livell 

nazzjonali u dak internazzjonali, bħall-

mudell ta' profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju 

Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa, sabiex 

tinħoloq differenza bejn l-ikel abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva fil-kuntest tal-ikel 

irriklamat fuq it-televiżjoni għal gruppi 

vulnerabbli bħat-tfal. L-Istati Membri 

għandhom jiġu mħeġġa biex jiżguraw li r-

regolamentazzjoni u l-kodiċijiet ta' 

kondotta koregolatorji jintużaw biex 

jipprevjenu b'mod effettiv l-esponiment ta' 

gruppi vulnerabbli bħat-tfal u tal-

minorenni għal komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi dwar l-ikel u x-

xorb li fihom ħafna melħ, zokkor jew 

xaħam jew inkella li ma jissodisfawx dawn 

il-linji gwida nutrittivi nazzjonali jew 

internazzjonali. 

Or. en 
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Emenda   39 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Ċerti linji gwida nutrittivi 

rikonoxxuti b'mod wiesa' jeżistu fil-livell 

nazzjonali u dak internazzjonali, bħall-

mudell ta' profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju 

Reġjonali tad-WHOgħall-Ewropa, sabiex 

tinħoloq differenza bejn l-ikel abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva fil-kuntest tal-ikel 

irriklamat fuq it-televiżjoni għat-tfal. L-

Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa biex 

jiżguraw li l-kodiċijiet ta' kondotta 

awtoregolatorji u koregolatorji jintużaw 

biex jillimtaw b'mod effettiv l-esponiment 

tat-tfal u tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi dwar l-ikel u x-xorb li fihom 

ħafna melħ, zokkor jew xaħam jew inkella 

li ma jissodisfawx dawn il-linji gwida 

nutrittivi nazzjonali jew internazzjonali. 

(10) Ċerti linji gwida nutrittivi 

rikonoxxuti b'mod wiesa' jeżistu fil-livell 

nazzjonali u dak internazzjonali sabiex 

tinħoloq differenza bejn l-ikel abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva fil-kuntest tal-ikel 

irriklamat fuq it-televiżjoni għat-tfal. L-

Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa biex 

jiżguraw li l-kodiċijiet ta' kondotta 

awtoregolatorji u koregolatorji, bħall-

Inizjattiva ta' Pleġġ tal-UE u oħrajn 

żviluppati fil-qafas tal-Pjattaforma tal-

Kummissjoni għal Azzjoni dwar id-Dieta, 

l-Attività Fiżika u s-Saħħa, jintużaw biex 

jillimtaw b'mod effettiv l-esponiment tat-

tfal għal komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi dwar l-ikel u x-xorb li fihom 

ħafna melħ, zokkor jew xaħam jew inkella 

li ma jissodisfawx dawn il-linji gwida 

nutrittivi nazzjonali jew internazzjonali. 

Or. en 

 

Emenda   40 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Ċerti linji gwida nutrittivi 

rikonoxxuti b'mod wiesa' jeżistu fil-livell 

nazzjonali u dak internazzjonali, bħall-

mudell ta' profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju 

Reġjonali tad-WHOgħall-Ewropa, sabiex 

tinħoloq differenza bejn l-ikel abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva fil-kuntest tal-ikel 

(10) Ċerti linji gwida nutrittivi 

rikonoxxuti b'mod wiesa' jeżistu fil-livell 

nazzjonali u dak internazzjonali, bħall-

mudell ta' profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju 

Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa, sabiex 

tinħoloq differenza bejn l-ikel abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva fil-kuntest tal-ikel 
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irriklamat fuq it-televiżjoni għat-tfal. L-

Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa biex 

jiżguraw li l-kodiċijiet ta' kondotta 

awtoregolatorji u koregolatorji jintużaw 

biex jillimtaw b'mod effettiv l-esponiment 

tat-tfal u tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi dwar l-ikel u x-xorb li fihom 

ħafna melħ, zokkor jew xaħam jew inkella 

li ma jissodisfawx dawn il-linji gwida 

nutrittivi nazzjonali jew internazzjonali. 

irriklamat fuq it-televiżjoni għat-tfal. L-

Istati Membri għandhom inaqqsu l-

esponiment tat-tfal u tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi dwar l-ikel u x-xorb li fihom 

ħafna melħ, zokkor jew xaħam skont il-

mudell ta' profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju 

Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa. 

Or. en 

 

Emenda   41 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Ċerti linji gwida nutrittivi 

rikonoxxuti b'mod wiesa' jeżistu fil-livell 

nazzjonali u dak internazzjonali, bħall-

mudell ta' profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju 

Reġjonali tad-WHOgħall-Ewropa, sabiex 

tinħoloq differenza bejn l-ikel abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva fil-kuntest tal-ikel 

irriklamat fuq it-televiżjoni għat-tfal. L-

Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa biex 

jiżguraw li l-kodiċijiet ta' kondotta 

awtoregolatorji u koregolatorji jintużaw 

biex jillimtaw b'mod effettiv l-esponiment 

tat-tfal u tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi dwar l-ikel u x-xorb li fihom 

ħafna melħ, zokkor jew xaħam jew inkella 

li ma jissodisfawx dawn il-linji gwida 

nutrittivi nazzjonali jew internazzjonali. 

(10) Ċerti linji gwida nutrittivi 

rikonoxxuti b'mod wiesa' jeżistu fil-livell 

nazzjonali u dak internazzjonali, bħall-

mudell ta' profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju 

Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa, sabiex 

tinħoloq differenza bejn l-ikel abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva fil-kuntest tal-ikel 

irriklamat fuq it-televiżjoni għat-tfal. L-

Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa biex 

jiżguraw li l-kodiċijiet ta' kondotta kemm 

jista' jkun jillimtaw l-esponiment tat-tfal u 

tal-minorenni għal komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi dwar l-ikel u x-

xorb li fihom ħafna melħ, zokkor jew 

xaħam jew inkella li ma jissodisfawx dawn 

il-linji gwida nutrittivi nazzjonali jew 

internazzjonali. 

Or. ro 

 

Emenda   42 
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Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Ċerti linji gwida nutrittivi 

rikonoxxuti b'mod wiesa' jeżistu fil-livell 

nazzjonali u dak internazzjonali, bħall-

mudell ta' profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju 

Reġjonali tad-WHOgħall-Ewropa, sabiex 

tinħoloq differenza bejn l-ikel abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva fil-kuntest tal-ikel 

irriklamat fuq it-televiżjoni għat-tfal. L-

Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa biex 

jiżguraw li l-kodiċijiet ta' kondotta 

awtoregolatorji u koregolatorji jintużaw 

biex jillimtaw b'mod effettiv l-esponiment 

tat-tfal u tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi dwar l-ikel u x-xorb li fihom 

ħafna melħ, zokkor jew xaħam jew inkella 

li ma jissodisfawx dawn il-linji gwida 

nutrittivi nazzjonali jew internazzjonali. 

(10) Ċerti linji gwida nutrittivi 

rikonoxxuti b'mod wiesa' jeżistu fil-livell 

nazzjonali u dak internazzjonali, bħall-

mudell ta' profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju 

Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa, sabiex 

tinħoloq differenza bejn l-ikel abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva fil-kuntest tal-ikel 

irriklamat fuq it-televiżjoni għat-tfal. L-

Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

kodiċijiet ta' kondotta awtoregolatorji u 

koregolatorji jintużaw biex jillimtaw b'mod 

effettiv l-esponiment tat-tfal u tal-

minorenni għal komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi dwar l-ikel u x-

xorb li fihom ħafna melħ, zokkor jew 

xaħam jew inkella li ma jissodisfawx dawn 

il-linji gwida nutrittivi nazzjonali jew 

internazzjonali. 

Or. it 

 

Emenda   43 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Barra minn hekk, l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li l-kodiċijiet ta' 

kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

jkollhom l-għan li jillimitaw b'mod effettiv 

l-esponiment tat-tfal u tal-minorenni 

għall-komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi li jirreletaw mal-promozzjoni 

tal-logħob tal-azzard. Ċerti sistemi 

koregolatorji jew awtoregolatorji jeżistu 

fil-livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali, 
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sabiex il-logħob tal-azzard jiġi promoss 

b'mod responsabbli, inkluż fil-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi. Dawk is-sistemi għandhom 

jiġu mħeġġa aktar, b'mod partikolari 

dawk li għandhom l-għan li jiżguraw li l-

messaġġi dwar il-logħob tal-azzard 

responsabbli jakkumpanjaw 

komunikazzjonijiet promozzjonali 

awdjoviżivi għal-logħob tal-azzard. 

Or. it 

 

Emenda   44 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Bl-istess mod, l-Istati Membri 

għandhom jiġu mħeġġa biex jiżguraw li l-

kodiċijiet ta' kondotta awtoregolatorji u 

koregolatorji jintużaw biex jillimitaw 

b'mod effettiv l-esponiment tat-tfal u tal-

minorenni għall-komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb 

alkoħoliku. Ċerti sistemi koregolatorji jew 

awtoregolatorji jeżistu fil-livell nazzjonali 

u dak tal-Unjoni sabiex ix-xorb 

alkoħoliku jiġi kkumerċjalizzat b'mod 

responsabbli, inkluż fil-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi. Dawk is-sistemi għandhom 

jiġu mħeġġa aktar, b'mod partikolari 

dawk li għandhom l-għan li jiżguraw li 

messaġġi dwar xorb responsabbli 

jakkumpanjaw komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb 

alkoħoliku. 

(11) L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-kodiċijiet ta' kondotta 

jintużaw biex jiżguraw komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi responsabbli 

għax-xorb alkoħoliku. L-esponiment tat-

tfal u tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku għandu 

jitnaqqas. 

Or. en 
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Emenda   45 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Bl-istess mod, l-Istati Membri 

għandhom jiġu mħeġġa biex jiżguraw li l-

kodiċijiet ta' kondotta awtoregolatorji u 

koregolatorji jintużaw biex jillimitaw 

b'mod effettiv l-esponiment tat-tfal u tal-

minorenni għall-komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb 

alkoħoliku. Ċerti sistemi koregolatorji jew 

awtoregolatorji jeżistu fil-livell nazzjonali 

u dak tal-Unjoni sabiex ix-xorb 

alkoħoliku jiġi kkumerċjalizzat b'mod 

responsabbli, inkluż fil-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi. Dawk is-sistemi għandhom 

jiġu mħeġġa aktar, b'mod partikolari 

dawk li għandhom l-għan li jiżguraw li 

messaġġi dwar xorb responsabbli 

jakkumpanjaw komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb 

alkoħoliku. 

(11) L-Istati Membri għandhom jiġu 

mħeġġa biex jiżguraw li r-

regolamentazzjoni u l-kodiċijiet ta' 

kondotta koregolatorji jintużaw biex 

jipprevjenu u jillimitaw b'mod effettiv l-

esponiment ta' gruppi vulnerabbli bħat-

tfal u l-minorenni għal komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb 

alkoħoliku. 

Or. en 

 

Emenda   46 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Bl-istess mod, l-Istati Membri 

għandhom jiġu mħeġġa biex jiżguraw li l-

kodiċijiet ta' kondotta awtoregolatorji u 

koregolatorji jintużaw biex jillimitaw 

b'mod effettiv l-esponiment tat-tfal u tal-

minorenni għall-komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb 

(11) Bl-istess mod, l-Istati Membri 

għandhom jiġu mħeġġa biex jiżguraw li l-

kodiċijiet ta' kondotta awtoregolatorji u 

koregolatorji jintużaw biex jillimitaw 

b'mod effettiv l-esponiment tat-tfal u tal-

minorenni għall-komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb 
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alkoħoliku. Ċerti sistemi koregolatorji jew 

awtoregolatorji jeżistu fil-livell nazzjonali 

u dak tal-Unjoni sabiex ix-xorb alkoħoliku 

jiġi kkumerċjalizzat b'mod responsabbli, 

inkluż fil-komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi. Dawk is-sistemi għandhom 

jiġu mħeġġa aktar, b'mod partikolari dawk 

li għandhom l-għan li jiżguraw li messaġġi 

dwar xorb responsabbli jakkumpanjaw 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. 

alkoħoliku mhux adattati. Ċerti sistemi 

koregolatorji jew awtoregolatorji jeżistu 

fil-livell nazzjonali u dak tal-Unjoni sabiex 

ix-xorb alkoħoliku jiġi kkumerċjalizzat 

b'mod responsabbli, inkluż fil-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi. Dawk is-sistemi għandhom 

jiġu mħeġġa aktar, b'mod partikolari dawk 

li għandhom l-għan li jiżguraw li messaġġi 

dwar xorb responsabbli jakkumpanjaw 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. 

Or. el 

 

Emenda   47 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Bl-istess mod, l-Istati Membri 

għandhom jiġu mħeġġa biex jiżguraw li l-

kodiċijiet ta' kondotta awtoregolatorji u 

koregolatorji jintużaw biex jillimitaw 
b'mod effettiv l-esponiment tat-tfal u tal-

minorenni għall-komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb 

alkoħoliku. Ċerti sistemi koregolatorji jew 

awtoregolatorji jeżistu fil-livell nazzjonali 

u dak tal-Unjoni sabiex ix-xorb alkoħoliku 

jiġi kkumerċjalizzat b'mod responsabbli, 

inkluż fil-komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi. Dawk is-sistemi għandhom 

jiġu mħeġġa aktar, b'mod partikolari dawk 

li għandhom l-għan li jiżguraw li messaġġi 

dwar xorb responsabbli jakkumpanjaw 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. 

(11) Bl-istess mod, meta Stat Membru 

jagħżel il-koregolamentazzjoni, din 

għandha tintuża b'mod effettiv biex 

tillimita l-esponiment tat-tfal u tal-

minorenni għall-komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb 

alkoħoliku. Ċerti sistemi koregolatorji jew 

awtoregolatorji jeżistu fil-livell nazzjonali 

u dak tal-Unjoni sabiex ix-xorb alkoħoliku 

jiġi kkumerċjalizzat b'mod responsabbli, 

inkluż fil-komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi. Dawk is-sistemi għandhom 

jiġu mħeġġa aktar, b'mod partikolari dawk 

li għandhom l-għan li jiżguraw li messaġġi 

dwar xorb responsabbli jakkumpanjaw 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. 

Or. ro 
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Emenda   48 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Bl-istess mod, l-Istati Membri 

għandhom jiġu mħeġġa biex jiżguraw li l-

kodiċijiet ta' kondotta awtoregolatorji u 

koregolatorji jintużaw biex jillimitaw 

b'mod effettiv l-esponiment tat-tfal u tal-

minorenni għall-komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb 

alkoħoliku. Ċerti sistemi koregolatorji jew 

awtoregolatorji jeżistu fil-livell nazzjonali 

u dak tal-Unjoni sabiex ix-xorb alkoħoliku 

jiġi kkumerċjalizzat b'mod responsabbli, 

inkluż fil-komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi. Dawk is-sistemi għandhom 

jiġu mħeġġa aktar, b'mod partikolari dawk 

li għandhom l-għan li jiżguraw li messaġġi 

dwar xorb responsabbli jakkumpanjaw 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. 

(11) Bl-istess mod, l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li l-kodiċijiet ta' 

kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

jintużaw biex jillimitaw b'mod effettiv l-

esponiment tat-tfal u tal-minorenni għall-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. Ċerti 

sistemi koregolatorji jew awtoregolatorji 

jeżistu fil-livell nazzjonali u dak tal-Unjoni 

sabiex ix-xorb alkoħoliku jiġi 

kkumerċjalizzat b'mod responsabbli, inkluż 

fil-komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi. Dawk is-sistemi għandhom 

jiġu mħeġġa aktar, b'mod partikolari dawk 

li għandhom l-għan li jiżguraw li messaġġi 

dwar xorb responsabbli jakkumpanjaw 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. 

Or. it 

 

Emenda   49 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Sabiex jitneħħew l-ostakli għaċ-

ċirkolazzjoni libera ta' servizzi 

transfruntiera fi ħdan l-Unjoni, huwa 

meħtieġ li tiġi żgurata l-effettività tal-

miżuri awtoregolatorji u koregolatorji li, 

b'mod partikolari, għandhom l-għan li 

jipproteġu l-konsumaturi jew is-saħħa 

pubblika. Meta jiġu infurzati u sorveljati 

sew, il-kodiċijiet ta' kondotta fil-livell tal-

(12) Sabiex jitneħħew l-ostakli għaċ-

ċirkolazzjoni libera ta' servizzi 

transfruntiera fi ħdan l-Unjoni, huwa 

meħtieġ li tiġi żgurata l-effettività tal-

miżuri koregolatorji li, b'mod partikolari, 

għandhom l-għan li jipproteġu l-

konsumaturi jew is-saħħa pubblika. Meta 

jiġu infurzati u sorveljati sew, il-kodiċijiet 

ta' kondotta fil-livell tal-Unjoni jistgħu 
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Unjoni jistgħu jkunu mezz tajjeb biex ikun 

żgurat approċċ koerenti u effettiv. 

jkunu mezz tajjeb biex ikun żgurat approċċ 

koerenti u effettiv. 

Or. en 

 

Emenda   50 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Sabiex jitneħħew l-ostakli għaċ-

ċirkolazzjoni libera ta' servizzi 

transfruntiera fi ħdan l-Unjoni, huwa 

meħtieġ li tiġi żgurata l-effettività tal-

miżuri awtoregolatorji u koregolatorji li, 

b'mod partikolari, għandhom l-għan li 

jipproteġu l-konsumaturi jew is-saħħa 

pubblika. Meta jiġu infurzati u sorveljati 

sew, il-kodiċijiet ta' kondotta fil-livell tal-

Unjoni jistgħu jkunu mezz tajjeb biex ikun 

żgurat approċċ koerenti u effettiv. 

(12) Sabiex jitneħħew l-ostakli għaċ-

ċirkolazzjoni libera ta' servizzi 

transfruntiera fi ħdan l-Unjoni, huwa 

meħtieġ li tiġi żgurata l-effettività tal-

miżuri koregolatorji li, b'mod partikolari, 

għandhom l-għan li jipproteġu l-

konsumaturi jew is-saħħa pubblika. Meta 

jiġu infurzati u sorveljati sew, il-kodiċijiet 

ta' kondotta fil-livell tal-Unjoni jistgħu 

jkunu mezz tajjeb biex ikun żgurat approċċ 

koerenti u effettiv. 

Or. en 

 

Emenda   51 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) L-Istati Membri huma mitluba 

jiżviluppaw qafas għall-perjodi li 

jikkostitwixxu "il-ħinijiet bl-aktar 

telespettaturi", biex jintuża meta jiġu 

applikati r-regoli ta' din id-Direttiva, li 

tirrelata mal-protezzjoni tal-minorenni. 

Or. da 
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Emenda   52 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Is-suq għax-xandir tat-TV evolva 

u hemm ħtieġa għal aktar flessibbiltà fir-

rigward tal-komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi, b'mod 

partikolari għal regoli kwantitattivi għal 

servizzi tal-midja awdjoviżiva lineari, l-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali u l-

isponsorizzazzjoni. Il-ħolqien ta' servizzi 

ġodda, inkluż mingħajr riklamar, wassal 

għal għażla akbar għat-telespettaturi, li 

faċilment jistgħu jaqilbu għal offerti 

alternattivi. 

imħassar 

Or. fr 

 

Emenda   53 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Is-suq għax-xandir tat-TV evolva 

u hemm ħtieġa għal aktar flessibbiltà fir-

rigward tal-komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi, b'mod 

partikolari għal regoli kwantitattivi għal 

servizzi tal-midja awdjoviżiva lineari, l-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali u l-

isponsorizzazzjoni. Il-ħolqien ta' servizzi 

ġodda, inkluż mingħajr riklamar, wassal 

għal għażla akbar għat-telespettaturi, li 

faċilment jistgħu jaqilbu għal offerti 

alternattivi. 

imħassar 
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Or. en 

 

Emenda   54 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Is-suq għax-xandir tat-TV evolva 

u hemm ħtieġa għal aktar flessibbiltà fir-

rigward tal-komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi, b'mod 

partikolari għal regoli kwantitattivi għal 

servizzi tal-midja awdjoviżiva lineari, l-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali u l-

isponsorizzazzjoni. Il-ħolqien ta' servizzi 

ġodda, inkluż mingħajr riklamar, wassal 

għal għażla akbar għat-telespettaturi, li 

faċilment jistgħu jaqilbu għal offerti 

alternattivi. 

imħassar 

Or. da 

 

Emenda   55 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) L-isponsorizzazzjoni tirrappreżenta 

mezz importanti biex jiġu ffinanzjati s-

servizzi jew il-programmi tal-midja 

awdjoviżiva filwaqt li jiġu promossi l-

isem, it-trademark, l-immaġni, l-

attivitajiet jew il-prodotti ta' persuna 

fiżika jew ġuridika. Sabiex l-

isponsorizzazzjoni tikkostitwixxi forma 

prezzjuża ta' teknika ta' reklamar għal 

min jirreklama u għall-fornituri ta' 

servizzi tal-midja awdjoviżiva, l-avviżi ta' 

sponsorizzazzjoni jistgħu jinkludu 

(14) Il-kontenut ta' programmi 

sponsorjati ma għandux ikun influwenzat 

b'tali mod li jaffettwa l-indipendenza 

editorjali tal-fornitur ta' servizz tal-midja 

awdjoviżiva. 
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referenzi promozzjonali għall-oġġetti jew 

is-servizzi tal-isponsor, filwaqt li ma 

jħeġġux direttament ix-xiri tal-oġġetti u s-

servizzi. L-avviżi ta' sponsorizzazzjoni 

għandhom ikomplu jinfurmaw b'mod ċar 

lit-telespettaturi dwar l-eżistenza ta' 

ftehim ta' sponsorizzazzjoni. Il-kontenut 

ta' programmi sponsorjati ma għandux ikun 

influwenzat b'tali mod li jaffettwa l-

indipendenza editorjali tal-fornitur ta' 

servizz tal-midja awdjoviżiva. 

Or. en 

 

Emenda   56 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-liberalizzazzjoni tal-inklużjoni 

ta' prodotti kummerċjali ma ġabitx 

magħha l-użu mistenni ta' din il-forma ta' 

komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva. 

B'mod partikolari, il-projbizzjoni ġenerali 

tal-inklużjoni ta' prodotti kummerċjali 

b'xi eċċezzjonijiet ma ħolqitx ċertezza 

legali għall-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva. L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali għalhekk għandha titħalla 

fis-servizzi kollha tal-midja awdjoviżiva, 

soġġetta għal eċċezzjonijiet. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda   57 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-liberalizzazzjoni tal-inklużjoni 

ta' prodotti kummerċjali ma ġabitx 

magħha l-użu mistenni ta' din il-forma ta' 

komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva. 

B'mod partikolari, il-projbizzjoni ġenerali 

tal-inklużjoni ta' prodotti kummerċjali 

b'xi eċċezzjonijiet ma ħolqitx ċertezza 

legali għall-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva. L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali għalhekk għandha titħalla 

fis-servizzi kollha tal-midja awdjoviżiva, 

soġġetta għal eċċezzjonijiet. 

(15) L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali għandha, bħala regola 

ġenerali, tkun ipprojbita. Madankollu, 

derogi jistgħu jkunu xierqa għal ċerti tipi 

ta' programmi, abbażi ta' lista pożittiva. 

Stat Membru għandu jkun jista' ma 

japplikax dawn id-derogi, totalment jew 

parzjalement, pereżempju billi jippermetti 

l-inklużjoni ta' prodotti kummerċjali biss 

fi programmi li ma kinux prodotti 

esklussivament f'dak l-Istat Membru. 

Or. da 

 

Emenda   58 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-liberalizzazzjoni tal-inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali ma ġabitx magħha l-

użu mistenni ta' din il-forma ta' 

komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva. 

B'mod partikolari, il-projbizzjoni ġenerali 

tal-inklużjoni ta' prodotti kummerċjali b'xi 

eċċezzjonijiet ma ħolqitx ċertezza legali 

għall-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva. L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali għalhekk għandha titħalla fis-

servizzi kollha tal-midja awdjoviżiva, 

soġġetta għal eċċezzjonijiet. 

(15) Il-liberalizzazzjoni tal-inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali ma ġabitx magħha l-

użu mistenni ta' din il-forma ta' 

komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva. 

B'mod partikolari, il-projbizzjoni ġenerali 

tal-inklużjoni ta' prodotti kummerċjali b'xi 

eċċezzjonijiet ma ħolqitx ċertezza legali 

għall-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva. L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali għalhekk għandha titħalla fis-

servizzi kollha tal-midja awdjoviżiva, 

soġġetta għal eċċezzjonijiet, billi tista' 

toħloq riżorsi addizzjonali għall-fornituri 

ta' servizzi tal-midja awdjoviżiva. 

Or. el 

 

Emenda   59 

Lynn Boylan 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali ma għandhiex tkun 

ammissibbli fl-aħbarijiet u l-programmi 

dwar ġrajjiet kurrenti, fil-programmi 

dwar affarijiet tal-konsumatur, fil-

programmi reliġjużi u fil-programmi li 

għandhom udjenza sinifikanti ta' tfal. 

B'mod partikolari, l-evidenza turi li l-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali u r-

riklami integrati jistgħu jaffettwaw l-

imġiba tat-tfal peress li t-tfal spiss 

mhumiex kapaċi jagħrfu l-kontenut 

kummerċjali. Għalhekk hemm ħtieġa li l-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali tibqa' 

tiġi pprojbita fil-programmi li għandhom 

udjenza sinifikanti ta' tfal. Il-programmi 

dwar l-affarijiet tal-konsumaturi huma 

programmi li joffru pariri lit-

telespettaturi, jew li jinkludu kummenti 

dwar ix-xiri ta' prodotti u servizzi. Jekk l-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali tiġi 

permessa fi programmi bħal dawn, dan 

inaqqas id-distinzjoni bejn ir-reklamar u l-

kontenut editorjali għat-telespettaturi li 

jistgħu jistennew kumment ġenwin u onest 

tal-prodotti jew tas-servizzi f'tali 

programmi. 

(16) L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali b'mod ġenerali ma għandhiex 

tkun ammissibbli. L-evidenza turi li l-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali u r-

riklami integrati jistgħu jaffettwaw l-

imġiba tat-tfal peress li t-tfal spiss 

mhumiex kapaċi jagħrfu l-kontenut 

kummerċjali. Għalhekk hemm ħtieġa li l-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali tibqa' 

tiġi pprojbita fil-programmi. Jekk l-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali tiġi 

permessa fi programmi, dan inaqqas id-

distinzjoni bejn ir-reklamar u l-kontenut 

editorjali għat-telespettaturi li jistgħu 

jistennew kumment ġenwin u onest tal-

prodotti jew tas-servizzi f'tali programmi. 

Or. en 

 

Emenda   60 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali ma għandhiex tkun 

(16) L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali ma għandhiex tkun 
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ammissibbli fl-aħbarijiet u l-programmi 

dwar ġrajjiet kurrenti, fil-programmi dwar 

affarijiet tal-konsumatur, fil-programmi 

reliġjużi u fil-programmi li għandhom 

udjenza sinifikanti ta' tfal. B'mod 

partikolari, l-evidenza turi li l-inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali u r-riklami integrati 

jistgħu jaffettwaw l-imġiba tat-tfal peress li 

t-tfal spiss mhumiex kapaċi jagħrfu l-

kontenut kummerċjali. Għalhekk hemm 

ħtieġa li l-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali tibqa' tiġi pprojbita fil-

programmi li għandhom udjenza sinifikanti 

ta' tfal. Il-programmi dwar l-affarijiet tal-

konsumaturi huma programmi li joffru 

pariri lit-telespettaturi, jew li jinkludu 

kummenti dwar ix-xiri ta' prodotti u 

servizzi. Jekk l-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali tiġi permessa fi programmi 

bħal dawn, dan inaqqas id-distinzjoni bejn 

ir-reklamar u l-kontenut editorjali għat-

telespettaturi li jistgħu jistennew kumment 

ġenwin u onest tal-prodotti jew tas-servizzi 

f'tali programmi. 

ammissibbli fl-aħbarijiet u l-programmi 

dwar ġrajjiet kurrenti, fil-programmi dwar 

affarijiet tal-konsumatur, fil-programmi 

reliġjużi, fil-programmi edukattivi, fil-

programmi tal-isports jew tipi oħra ta' 

programmi li għandhom udjenza 

sinifikanti ta' tfal. B'mod partikolari, l-

evidenza turi li l-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali u r-riklami integrati jistgħu 

jaffettwaw l-imġiba tat-tfal peress li t-tfal 

spiss mhumiex kapaċi jagħrfu l-kontenut 

kummerċjali. Għalhekk hemm ħtieġa li l-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali tibqa' 

tiġi pprojbita fil-programmi li għandhom 

udjenza sinifikanti ta' tfal. Il-programmi 

dwar l-affarijiet tal-konsumaturi huma 

programmi li joffru pariri lit-telespettaturi, 

jew li jinkludu kummenti dwar ix-xiri ta' 

prodotti u servizzi. Jekk l-inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali tiġi permessa fi 

programmi bħal dawn, dan inaqqas id-

distinzjoni bejn ir-reklamar u l-kontenut 

editorjali għat-telespettaturi li jistgħu 

jistennew kumment ġenwin u onest tal-

prodotti jew tas-servizzi f'tali programmi. 

Or. nl 

 

Emenda   61 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali ma għandhiex tkun 

ammissibbli fl-aħbarijiet u l-programmi 

dwar ġrajjiet kurrenti, fil-programmi dwar 

affarijiet tal-konsumatur, fil-programmi 

reliġjużi u fil-programmi li għandhom 

udjenza sinifikanti ta' tfal. B'mod 

partikolari, l-evidenza turi li l-inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali u r-riklami integrati 

jistgħu jaffettwaw l-imġiba tat-tfal peress li 

(16) L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali ma għandhiex tkun 

ammissibbli fl-aħbarijiet u l-programmi 

dwar ġrajjiet kurrenti, fil-programmi dwar 

affarijiet tal-konsumatur, fil-programmi 

reliġjużi u fil-programmi tat-tfal. B'mod 

partikolari, l-evidenza turi li l-inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali u r-riklami integrati 

jistgħu jaffettwaw l-imġiba tat-tfal peress li 

t-tfal spiss mhumiex kapaċi jagħrfu l-
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t-tfal spiss mhumiex kapaċi jagħrfu l-

kontenut kummerċjali. Għalhekk hemm 

ħtieġa li l-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali tibqa' tiġi pprojbita fil-

programmi li għandhom udjenza 

sinifikanti ta' tfal. Il-programmi dwar l-

affarijiet tal-konsumaturi huma programmi 

li joffru pariri lit-telespettaturi, jew li 

jinkludu kummenti dwar ix-xiri ta' prodotti 

u servizzi. Jekk l-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali tiġi permessa fi programmi 

bħal dawn, dan inaqqas id-distinzjoni bejn 

ir-reklamar u l-kontenut editorjali għat-

telespettaturi li jistgħu jistennew kumment 

ġenwin u onest tal-prodotti jew tas-servizzi 

f'tali programmi. 

kontenut kummerċjali. Għalhekk hemm 

ħtieġa li l-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali tibqa' tiġi pprojbita fil-

programmi tat-tfal u fil-programmi tal-

familja, bħal spettakli mużikali jew 

avvenimenti sportivi. Il-programmi dwar l-

affarijiet tal-konsumaturi huma programmi 

li joffru pariri lit-telespettaturi, jew li 

jinkludu kummenti dwar ix-xiri ta' prodotti 

u servizzi. Jekk l-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali tiġi permessa fi programmi 

bħal dawn, dan inaqqas id-distinzjoni bejn 

ir-reklamar u l-kontenut editorjali għat-

telespettaturi li jistgħu jistennew kumment 

ġenwin u onest tal-prodotti jew tas-servizzi 

f'tali programmi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Fir-rigward tal-programmi tax-xandir affettwati minn restrizzjonijiet ta' reklamar, huwa 

essenzjali li jiġu koperti wkoll il-programmi tal-familja, li jiġu segwiti kemm mill-adulti kif 

ukoll mit-tfal, li jikkorrispondu għal drawwiet televiżivi frekwenti. 

 

Emenda   62 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali ma għandhiex tkun 

ammissibbli fl-aħbarijiet u l-programmi 

dwar ġrajjiet kurrenti, fil-programmi dwar 

affarijiet tal-konsumatur, fil-programmi 

reliġjużi u fil-programmi li għandhom 

udjenza sinifikanti ta' tfal. B'mod 

partikolari, l-evidenza turi li l-inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali u r-riklami integrati 

jistgħu jaffettwaw l-imġiba tat-tfal peress li 

t-tfal spiss mhumiex kapaċi jagħrfu l-

kontenut kummerċjali. Għalhekk hemm 

ħtieġa li l-inklużjoni ta' prodotti 

(16) L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali għandha tkun ipprojbita fl-

aħbarijiet u l-programmi dwar ġrajjiet 

kurrenti, fil-programmi dwar affarijiet tal-

konsumatur, fil-programmi reliġjużi u fil-

programmi li għandhom udjenza sinifikanti 

ta' tfal. B'mod partikolari, l-evidenza turi li 

l-inklużjoni ta' prodotti kummerċjali u r-

riklami integrati jistgħu jaffettwaw l-

imġiba tat-tfal peress li t-tfal spiss 

mhumiex kapaċi jagħrfu l-kontenut 

kummerċjali. Għalhekk hemm ħtieġa li l-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali tibqa' 
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kummerċjali tibqa' tiġi pprojbita fil-

programmi li għandhom udjenza sinifikanti 

ta' tfal. Il-programmi dwar l-affarijiet tal-

konsumaturi huma programmi li joffru 

pariri lit-telespettaturi, jew li jinkludu 

kummenti dwar ix-xiri ta' prodotti u 

servizzi. Jekk l-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali tiġi permessa fi programmi 

bħal dawn, dan inaqqas id-distinzjoni bejn 

ir-reklamar u l-kontenut editorjali għat-

telespettaturi li jistgħu jistennew kumment 

ġenwin u onest tal-prodotti jew tas-servizzi 

f'tali programmi. 

tiġi pprojbita fil-programmi li għandhom 

udjenza sinifikanti ta' tfal. Il-programmi 

dwar l-affarijiet tal-konsumaturi huma 

programmi li joffru pariri lit-telespettaturi, 

jew li jinkludu kummenti dwar ix-xiri ta' 

prodotti u servizzi. Jekk l-inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali tiġi permessa fi 

programmi bħal dawn, dan inaqqas id-

distinzjoni bejn ir-reklamar u l-kontenut 

editorjali għat-telespettaturi li jistgħu 

jistennew kumment ġenwin u onest tal-

prodotti jew tas-servizzi f'tali programmi. 

Or. it 

 

Emenda   63 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Ir-regola li prodott ma għandux 

jingħata prominenza żejda rriżultat 

diffiċli biex tiġi applikata fil-prattika. Hija 

tirrestrinġi wkoll l-użu tal-inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali li, minnu nnifsu, 

jinvolvi ċertu livell ta' esponiment 

prominenti sabiex ikun kapaċi jiġġenera 

valur. Ir-rekwiżiti għall-programmi li 

fihom l-inklużjoni ta' prodotti kummerċjali 

għalhekk għandhom jiffukaw fuq li 

jinfurmaw lit-telespettaturi b'mod ċar dwar 

l-eżistenza tal-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali u fuq l-iżgurar li l-

indipendenza editorjali tal-fornitur ta' 

servizz tal-midja awdjoviżiva mhijiex 

affettwata. 

(17) Ir-rekwiżiti għall-programmi li 

fihom l-inklużjoni ta' prodotti kummerċjali 

għandhom jiffukaw fuq li jinfurmaw lit-

telespettaturi b'mod ċar dwar l-eżistenza 

tal-inklużjoni ta' prodotti kummerċjali u 

fuq l-iżgurar li l-indipendenza editorjali tal-

fornitur ta' servizz tal-midja awdjoviżiva 

mhijiex affettwata. 

Or. da 

 

Emenda   64 



 

PE595.453v03-00 32/114 AM\1112182MT.docx 

MT 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Ir-regola li prodott ma għandux 

jingħata prominenza żejda rriżultat diffiċli 

biex tiġi applikata fil-prattika. Hija 

tirrestrinġi wkoll l-użu tal-inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali li, minnu nnifsu, 

jinvolvi ċertu livell ta' esponiment 

prominenti sabiex ikun kapaċi jiġġenera 

valur. Ir-rekwiżiti għall-programmi li 

fihom l-inklużjoni ta' prodotti kummerċjali 

għalhekk għandhom jiffukaw fuq li 

jinfurmaw lit-telespettaturi b'mod ċar dwar 

l-eżistenza tal-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali u fuq l-iżgurar li l-

indipendenza editorjali tal-fornitur ta' 

servizz tal-midja awdjoviżiva mhijiex 

affettwata. 

(17) Ir-regola li prodott ma għandux 

jingħata prominenza żejda rriżultat diffiċli 

biex tiġi applikata fil-prattika. Ir-rekwiżiti 

għall-programmi li fihom l-inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali għalhekk għandhom 

jiffukaw fuq li jinfurmaw lit-telespettaturi 

b'mod ċar dwar l-eżistenza tal-inklużjoni 

ta' prodotti kummerċjali u fuq l-iżgurar li l-

indipendenza editorjali tal-fornitur ta' 

servizz tal-midja awdjoviżiva mhijiex 

affettwata. 

Or. el 

 

Emenda   65 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Ir-regola li prodott ma għandux 

jingħata prominenza żejda rriżultat 

diffiċli biex tiġi applikata fil-prattika. Hija 

tirrestrinġi wkoll l-użu tal-inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali li, minnu nnifsu, 

jinvolvi ċertu livell ta' esponiment 

prominenti sabiex ikun kapaċi jiġġenera 

valur. Ir-rekwiżiti għall-programmi li 

fihom l-inklużjoni ta' prodotti kummerċjali 

għalhekk għandhom jiffukaw fuq li 

jinfurmaw lit-telespettaturi b'mod ċar dwar 

l-eżistenza tal-inklużjoni ta' prodotti 

(17) L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali għandha tibqa' tiġi pprojbita 

b'mod ġenerali. Meta kwalunkwe deroga 

tkun prevista mil-liġi, ir-rekwiżiti għall-

programmi li fihom l-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali għandhom jiffukaw fuq li 

jinfurmaw lit-telespettaturi b'mod ċar dwar 

l-eżistenza tal-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali u fuq l-iżgurar li l-

indipendenza editorjali tal-fornitur ta' 

servizz tal-midja awdjoviżiva mhijiex 

affettwata. 
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kummerċjali u fuq l-iżgurar li l-

indipendenza editorjali tal-fornitur ta' 

servizz tal-midja awdjoviżiva mhijiex 

affettwata. 

Or. en 

 

Emenda   66 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Filwaqt li ż-żieda fin-numru ta' 

servizzi ġodda wasslet għal għażla akbar 

għat-telespettaturi, ix-xandara jingħataw 

aktar flessibbiltà fir-rigward tal-inserzjoni 

ta' spots ta' reklamar u ta' telebejgħ fejn 

dan ma jtellifx indebitament l-integrità 

tal-programm. Madankollu, sabiex il-

karattru speċifiku tax-xena televiżiva 

Ewropea jiġi salvagwardjat, l-

interruzjonijiet għal xogħlijiet 

ċinematografiċi u films magħmulin għat-

televiżjoni kif ukoll għal xi kategoriji ta' 

programmi li għadhom jeħtieġu protezzjoni 

speċifika għandhom jibqgħu limitati. 

(18) Madankollu, sabiex il-karattru 

speċifiku tax-xena televiżiva Ewropea jiġi 

salvagwardjat, l-interruzjonijiet għal 

xogħlijiet ċinematografiċi u films 

magħmulin għat-televiżjoni kif ukoll għal 

xi kategoriji ta' programmi li għadhom 

jeħtieġu protezzjoni speċifika għandhom 

jibqgħu limitati. 

Or. da 

 

Emenda   67 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Filwaqt li ż-żieda fin-numru ta' 

servizzi ġodda wasslet għal għażla akbar 

għat-telespettaturi, ix-xandara jingħataw 

aktar flessibbiltà fir-rigward tal-inserzjoni 

(18) Minkejja li ż-żieda fin-numru ta' 

servizzi ġodda wasslet għal għażla akbar 

għat-telespettaturi, jibqa' meħtieġ li tiġi 

protetta l-integrità tal-programmi u tal-
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ta' spots ta' reklamar u ta' telebejgħ fejn 

dan ma jtellifx indebitament l-integrità 

tal-programm. Madankollu, sabiex il-

karattru speċifiku tax-xena televiżiva 

Ewropea jiġi salvagwardjat, l-

interruzjonijiet għal xogħlijiet 

ċinematografiċi u films magħmulin għat-

televiżjoni kif ukoll għal xi kategoriji ta' 

programmi li għadhom jeħtieġu protezzjoni 

speċifika għandhom jibqgħu limitati. 

konsumaturi minn spots ta' reklamar u ta' 

telebejgħ frekwenti b'mod sproporzjonat. 

Għalhekk, sabiex il-karattru speċifiku tax-

xena televiżiva Ewropea jiġi salvagwardjat, 

l-interruzjonijiet għal xogħlijiet 

ċinematografiċi u films magħmulin għat-

televiżjoni kif ukoll għal xi kategoriji ta' 

programmi li għadhom jeħtieġu protezzjoni 

speċifika għandhom jibqgħu limitati. 

Or. fr 

 

Emenda   68 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 19 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Filwaqt li din id-Direttiva ma żżidx 

l-ammont tal-ħin globali ta' reklamar 

ammissibbli matul il-perjodu mis-07:00 

sal-23:00, huwa importanti li x-xandara 

jkollhom aktar flessibbiltà u li jkunu 

kapaċi jiddeċiedu meta jpoġġu r-reklamar 

sabiex jimmassimizzaw id-domanda ta' 

dawk li jirreklamaw u l-fluss tat-

telespettaturi. Il-limitu ta' kull siegħa 

għalhekk għandu jitneħħa filwaqt li 

għandu jiġi introdott limitu ta' kuljum ta' 

20 % ta' reklamar fil-perjodu mis-07:00 

sal-23:00. 

imħassar 

Or. fr 

 

Emenda   69 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 19 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Filwaqt li din id-Direttiva ma żżidx 

l-ammont tal-ħin globali ta' reklamar 

ammissibbli matul il-perjodu mis-07:00 

sal-23:00, huwa importanti li x-xandara 

jkollhom aktar flessibbiltà u li jkunu 

kapaċi jiddeċiedu meta jpoġġu r-reklamar 

sabiex jimmassimizzaw id-domanda ta' 

dawk li jirreklamaw u l-fluss tat-

telespettaturi. Il-limitu ta' kull siegħa 

għalhekk għandu jitneħħa filwaqt li 

għandu jiġi introdott limitu ta' kuljum ta' 

20 % ta' reklamar fil-perjodu mis-07:00 

sal-23:00. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda   70 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 19 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Filwaqt li din id-Direttiva ma żżidx 

l-ammont tal-ħin globali ta' reklamar 

ammissibbli matul il-perjodu mis-07:00 

sal-23:00, huwa importanti li x-xandara 

jkollhom aktar flessibbiltà u li jkunu 

kapaċi jiddeċiedu meta jpoġġu r-reklamar 

sabiex jimmassimizzaw id-domanda ta' 

dawk li jirreklamaw u l-fluss tat-

telespettaturi. Il-limitu ta' kull siegħa 

għalhekk għandu jitneħħa filwaqt li 

għandu jiġi introdott limitu ta' kuljum ta' 

20 % ta' reklamar fil-perjodu mis-07:00 

sal-23:00. 

(19) Din id-Direttiva ma żżidx l-ammont 

tal-ħin globali ta' reklamar ammissibbli. Il-

limitu ta' kull siegħa għandu jinżamm għal 

20 % ta' reklamar għal kull siegħa 

partikolari. 

Or. da 

 

Emenda   71 

Marc Joulaud 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 20 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Bosta xandara huma parti minn 

gruppi akbar tal-midja u jagħmlu avviżi 

mhux biss b'konnessjoni mal-programmi 

tagħhom stess u prodotti anċillari 

meħudin direttament minn dawk il-

programmi iżda wkoll b'rabta ma' 

programmi minn entitajiet oħrajn li 

jappartjenu għall-istess grupp tal-midja. 

Il-ħin ta' trażmissjoni allokat għal avviżi 

magħmulin mix-xandar b'konnessjoni 

mal-programmi minn entitajiet oħrajn li 

jappartjenu għall-istess grupp tal-midja 

m'għandux ikun inkluż fl-ammont 

massimu ta' ħin ta' trażmissjoni ta' 

kuljum li jista' jkun allokat għar-

reklamar u għat-telebejgħ. 

imħassar 

Or. fr 

 

Emenda   72 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 20 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Bosta xandara huma parti minn 

gruppi akbar tal-midja u jagħmlu avviżi 

mhux biss b'konnessjoni mal-programmi 

tagħhom stess u prodotti anċillari 

meħudin direttament minn dawk il-

programmi iżda wkoll b'rabta ma' 

programmi minn entitajiet oħrajn li 

jappartjenu għall-istess grupp tal-midja. 

Il-ħin ta' trażmissjoni allokat għal avviżi 

magħmulin mix-xandar b'konnessjoni 

mal-programmi minn entitajiet oħrajn li 

jappartjenu għall-istess grupp tal-midja 

m'għandux ikun inkluż fl-ammont 

imħassar 
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massimu ta' ħin ta' trażmissjoni ta' 

kuljum li jista' jkun allokat għar-

reklamar u għat-telebejgħ. 

Or. da 

 

Emenda   73 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 26 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Hemm sfidi ġodda, b'mod 

partikolari b'rabta mal-pjattaformi ta' 

video-sharing, li fuqhom l-utenti - b'mod 

partikolari dawk minorenni - qegħdin 

jikkunsmaw dejjem aktar kontenut 

awdjoviżiv. F'dan il-kuntest, il-kontenut ta' 

ħsara u d-diskors ta' mibegħda maħżuna fi 

pjattaformi ta' video-sharing wasslu dejjem 

iżjed għal tħassib. Sabiex il-minorenni jiġu 

protetti minn kontenut ta' ħsara u ċ-

ċittadini kollha jiġu protetti minn kontenut 

li fih inċitament għall-vjolenza jew għall-

mibegħda, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 

regoli proporzjonati fuq dawk il-

kwistjonijiet. 

(26) Hemm sfidi ġodda, b'mod 

partikolari b'rabta mal-pjattaformi ta' 

video-sharing, li fuqhom l-utenti - b'mod 

partikolari dawk minorenni - qegħdin 

jikkunsmaw dejjem aktar kontenut 

awdjoviżiv. F'dan il-kuntest, il-kontenut ta' 

ħsara u d-diskors ta' mibegħda maħżuna fi 

pjattaformi ta' video-sharing wasslu dejjem 

iżjed għal tħassib. Sabiex il-minorenni jiġu 

protetti minn kontenut ta' ħsara u ċ-

ċittadini kollha jiġu protetti minn kontenut 

li fih inċitament għall-vjolenza jew għall-

mibegħda, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 

regoli proporzjonati fuq dawk il-

kwistjonijiet, b'mod partikolari fir-

rigward tal-pornografija u l-vjolenza 

gratwiti. 

Or. en 

 

Emenda   74 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 26 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Hemm sfidi ġodda, b'mod 

partikolari b'rabta mal-pjattaformi ta' 

(26) Hemm sfidi ġodda, b'mod 

partikolari b'rabta mas-servizzi tal-midja 
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video-sharing, li fuqhom l-utenti - b'mod 

partikolari dawk minorenni - qegħdin 

jikkunsmaw dejjem aktar kontenut 

awdjoviżiv. F'dan il-kuntest, il-kontenut ta' 

ħsara u d-diskors ta' mibegħda maħżuna fi 

pjattaformi ta' video-sharing wasslu dejjem 

iżjed għal tħassib. Sabiex il-minorenni jiġu 

protetti minn kontenut ta' ħsara u ċ-

ċittadini kollha jiġu protetti minn kontenut 

li fih inċitament għall-vjolenza jew għall-

mibegħda, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 

regoli proporzjonati fuq dawk il-

kwistjonijiet. 

awdjoviżiva bħall-pjattaformi ta' video-

sharing, li fuqhom l-utenti - b'mod 

partikolari l-gruppi vulnerabbli bħall-

minorenni - qegħdin jikkunsmaw dejjem 

aktar kontenut awdjoviżiv. F'dan il-kuntest, 

il-kontenut ta' ħsara u d-diskors ta' 

mibegħda maħżuna fi pjattaformi ta' video-

sharing wasslu dejjem iżjed għal tħassib. 

Sabiex il-minorenni jiġu protetti minn 

kontenut ta' ħsara u ċ-ċittadini kollha jiġu 

protetti minn kontenut li fih inċitament 

għall-vjolenza jew għall-mibegħda, huwa 

meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 

proporzjonati fuq dawk il-kwistjonijiet. 

Or. en 

 

Emenda   75 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 26 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Hemm sfidi ġodda, b'mod 

partikolari b'rabta mal-pjattaformi ta' 

video-sharing, li fuqhom l-utenti - b'mod 

partikolari dawk minorenni - qegħdin 

jikkunsmaw dejjem aktar kontenut 

awdjoviżiv. F'dan il-kuntest, il-kontenut ta' 

ħsara u d-diskors ta' mibegħda maħżuna fi 

pjattaformi ta' video-sharing wasslu dejjem 

iżjed għal tħassib. Sabiex il-minorenni jiġu 

protetti minn kontenut ta' ħsara u ċ-

ċittadini kollha jiġu protetti minn kontenut 

li fih inċitament għall-vjolenza jew għall-

mibegħda, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 

regoli proporzjonati fuq dawk il-

kwistjonijiet. 

(26) Hemm sfidi ġodda, b'mod 

partikolari b'rabta mal-pjattaformi ta' 

video-sharing u n-netwerks soċjali, li 

fuqhom l-utenti - b'mod partikolari dawk 

minorenni - qegħdin jikkunsmaw dejjem 

aktar kontenut awdjoviżiv. F'dan il-kuntest, 

il-kontenut ta' ħsara u d-diskors ta' 

mibegħda maħżuna fi pjattaformi ta' video-

sharing wasslu dejjem iżjed għal tħassib. 

Sabiex il-minorenni jiġu protetti minn 

kontenut ta' ħsara u ċ-ċittadini kollha jiġu 

protetti minn kontenut li fih inċitament 

għall-vjolenza, għall-mibegħda jew għat-

terroriżmu, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 

regoli proporzjonati fuq dawk il-

kwistjonijiet. 

Or. fr 
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Emenda   76 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 26 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Hemm sfidi ġodda, b'mod 

partikolari b'rabta mal-pjattaformi ta' 

video-sharing, li fuqhom l-utenti - b'mod 

partikolari dawk minorenni - qegħdin 

jikkunsmaw dejjem aktar kontenut 

awdjoviżiv. F'dan il-kuntest, il-kontenut ta' 

ħsara u d-diskors ta' mibegħda maħżuna fi 

pjattaformi ta' video-sharing wasslu dejjem 

iżjed għal tħassib. Sabiex il-minorenni jiġu 

protetti minn kontenut ta' ħsara u ċ-

ċittadini kollha jiġu protetti minn kontenut 

li fih inċitament għall-vjolenza jew għall-

mibegħda, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 

regoli proporzjonati fuq dawk il-

kwistjonijiet. 

(26) Hemm sfidi ġodda, b'mod 

partikolari b'rabta mal-pjattaformi ta' 

video-sharing u l-midja soċjali, li fuqhom 

l-utenti - b'mod partikolari dawk minorenni 

- qegħdin jikkunsmaw dejjem aktar 

kontenut awdjoviżiv F'dan il-kuntest, il-

kontenut ta' ħsara u d-diskors ta' mibegħda 

disponibbli fi pjattaformi ta' video-sharing 

wasslu dejjem iżjed għal tħassib. Sabiex il-

minorenni jiġu protetti minn kontenut ta' 

ħsara u ċ-ċittadini kollha jiġu protetti minn 

kontenut li fih inċitament għall-vjolenza, 

għall-mibegħda jew għat-terroriżmu, 

huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 

proporzjonati fuq dawk il-kwistjonijiet. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa meħtieġ li jiġi inkluż l-inċitament għat-terroriżmu, minħabba li dan huwa distint mid-

definizzjoni pprovduta mill-Kummissjoni dwar x'jikkostitwixxi "inċitament għall-vjolenza jew 

għall-mibegħda". Barra minn hekk, l-użu intensiv ta' kontenut awdjoviżiv, tal-pjattaformi ta' 

video-sharing u tal-midja soċjali bħala mezzi għall-finijiet ta' propaganda mill-gruppi 

terroristiċi, jesiġi r-rekwiżiti għall-ġlieda kontra dawn il-kontenuti. 

 

Emenda   77. 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 27 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Fir-rigward ta' komunikazzjonijiet 

kummerċjali dwar pjattaformi ta' video-

sharing, dawn huma diġà regolati mid-

Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill, li tipprojbixxi 

(27) Fir-rigward ta' komunikazzjonijiet 

kummerċjali dwar pjattaformi ta' video-

sharing, dawn huma diġà regolati mid-

Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill, li tipprojbixxi 
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prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju 

mal-konsumatur, inklużi prattiċi qarrieqa u 

aggressivi li jsiru f'servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni. Fir-rigward ta' 

komunikazzjonijiet kummerċjali dwar it-

tabakk u prodotti relatati fi pjattaformi ta' 

video-sharing, il-projbizzjonijiet eżistenti 

previsti fid-Direttiva 2003/33/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif ukoll 

il-projbizzjonijiet applikabbli għall-

komunikazzjonijiet dwar is-sigaretti 

elettroniċi u l-kontenituri ta' rikarika skont 

id-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill, jiżguraw li l-

konsumaturi huma protetti biżżejjed. Il-

miżuri stabbiliti f'din id-Direttiva għalhekk 

jikkumplimentaw dawk stabbiliti fid-

Direttivi 2005/29/KE, 2003/33/KE u 

2014/40/UE. 

prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju 

mal-konsumatur, inklużi prattiċi qarrieqa u 

aggressivi li jsiru f'servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni. Fir-rigward ta' 

komunikazzjonijiet kummerċjali dwar it-

tabakk u prodotti relatati fi pjattaformi ta' 

video-sharing, il-projbizzjonijiet eżistenti 

previsti fid-Direttiva 2003/33/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif ukoll 

il-projbizzjonijiet applikabbli għall-

komunikazzjonijiet dwar is-sigaretti 

elettroniċi u l-kontenituri ta' rikarika skont 

id-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill, jiżguraw li l-

konsumaturi huma protetti biżżejjed u 

jridu jiġu applikati għall-midja 

awdjoviżiva kollha. Il-miżuri stabbiliti 

f'din id-Direttiva għalhekk 

jikkumplimentaw dawk stabbiliti fid-

Direttivi 2005/29/KE, 2003/33/KE u 

2014/40/UE. 

Or. el 

 

Emenda   78 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 27 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Fir-rigward ta' komunikazzjonijiet 

kummerċjali dwar pjattaformi ta' video-

sharing, dawn huma diġà regolati mid-

Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill, li tipprojbixxi 

prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju 

mal-konsumatur, inklużi prattiċi qarrieqa u 

aggressivi li jsiru f'servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni. Fir-rigward ta' 

komunikazzjonijiet kummerċjali dwar it-

tabakk u prodotti relatati fi pjattaformi ta' 

video-sharing, il-projbizzjonijiet eżistenti 

previsti fid-Direttiva 2003/33/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif ukoll 

(27) Fir-rigward ta' komunikazzjonijiet 

kummerċjali dwar fornituri ta' servizzi tal-

midja awdjoviżiva bħall-pjattaformi ta' 
video-sharing, dawn huma diġà regolati 

mid-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill, li tipprojbixxi 

prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju 

mal-konsumatur, inklużi prattiċi qarrieqa u 

aggressivi li jsiru f'servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni. Fir-rigward ta' 

komunikazzjonijiet kummerċjali dwar it-

tabakk u prodotti relatati fi pjattaformi ta' 

video-sharing, il-projbizzjonijiet eżistenti 

previsti fid-Direttiva 2003/33/KE tal-
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il-projbizzjonijiet applikabbli għall-

komunikazzjonijiet dwar is-sigaretti 

elettroniċi u l-kontenituri ta' rikarika skont 

id-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill, jiżguraw li l-

konsumaturi huma protetti biżżejjed. Il-

miżuri stabbiliti f'din id-Direttiva għalhekk 

jikkumplimentaw dawk stabbiliti fid-

Direttivi 2005/29/KE, 2003/33/KE u 

2014/40/UE. 

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif ukoll 

il-projbizzjonijiet applikabbli għall-

komunikazzjonijiet dwar is-sigaretti 

elettroniċi u l-kontenituri ta' rikarika skont 

id-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill, jiżguraw li l-

konsumaturi huma protetti biżżejjed. Il-

miżuri stabbiliti f'din id-Direttiva għalhekk 

jikkumplimentaw dawk stabbiliti fid-

Direttivi 2005/29/KE, 2003/33/KE u 

2014/40/UE. 

Or. en 

 

Emenda   79 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 28 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Sehem importanti tal-kontenut 

maħżun fuq pjattaformi ta' video-sharing 

ma jaqax taħt ir-responsabbiltà editorjali 

tal-fornitur ta' pjattaforma ta' video-

sharing. Madankollu, dawk il-fornituri 

tipikament jiddeterminaw l-

organizzazzjoni tal-kontenut, jiġifieri 

programmi jew vidjos maħluqa mill-utenti, 

inkluż b'mezzi awtomatiċi jew algoritmi. 

Għalhekk, dawk il-fornituri għandhom 

ikunu meħtieġa jieħdu miżuri adatti sabiex 

jipproteġu l-minorenni minn kontenut li 

jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, mentali jew 

morali tagħhom u jipproteġu liċ-ċittadini 

kollha mill-inċitament għall-vjolenza jew 

il-mibegħda kontra grupp ta' persuni jew 

membru ta' tali grupp definit b'referenza 

għas-sess, ir-razza, il-kulur, ir-reliġjon, id-

dixxendenza jew l-oriġini nazzjonali jew 

etnika. 

(28) Sehem importanti tal-kontenut 

maħżun fuq pjattaformi ta' video-sharing 

jew netwerks soċjali ma jaqax taħt ir-

responsabbiltà editorjali tal-fornitur ta' 

pjattaforma ta' video-sharing. Madankollu, 

dawk il-fornituri tipikament jiddeterminaw 

l-organizzazzjoni tal-kontenut, jiġifieri 

programmi jew vidjos maħluqa mill-utenti, 

inkluż b'mezzi awtomatiċi jew algoritmi. 

Għalhekk, dawk il-fornituri għandhom 

ikunu meħtieġa jieħdu miżuri adatti sabiex 

jipproteġu l-minorenni minn kontenut li 

jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, mentali jew 

morali tagħhom u jipproteġu liċ-ċittadini 

kollha mill-inċitament għat-terroriżmu jew 

mill-inċitament għall-vjolenza jew il-

mibegħda kontra grupp ta' persuni jew 

membru ta' tali grupp definit b'referenza 

għas-sess, ir-razza, il-kulur, ir-reliġjon, id-

dixxendenza jew l-oriġini nazzjonali jew 

etnika. 

Or. fr 
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Emenda   80 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 28 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Sehem importanti tal-kontenut 

maħżun fuq pjattaformi ta' video-sharing 

ma jaqax taħt ir-responsabbiltà editorjali 

tal-fornitur ta' pjattaforma ta' video-

sharing. Madankollu, dawk il-fornituri 

tipikament jiddeterminaw l-

organizzazzjoni tal-kontenut, jiġifieri 

programmi jew vidjos maħluqa mill-utenti, 

inkluż b'mezzi awtomatiċi jew algoritmi. 

Għalhekk, dawk il-fornituri għandhom 

ikunu meħtieġa jieħdu miżuri adatti sabiex 

jipproteġu l-minorenni minn kontenut li 

jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, mentali jew 

morali tagħhom u jipproteġu liċ-ċittadini 

kollha mill-inċitament għall-vjolenza jew 

il-mibegħda kontra grupp ta' persuni jew 

membru ta' tali grupp definit b'referenza 

għas-sess, ir-razza, il-kulur, ir-reliġjon, id-

dixxendenza jew l-oriġini nazzjonali jew 

etnika. 

(28) Sehem importanti tal-kontenut 

maħżun fuq pjattaformi ta' video-sharing 

ma jaqax taħt ir-responsabbiltà editorjali 

tal-fornitur ta' pjattaforma ta' video-

sharing. Madankollu, dawk il-fornituri 

tipikament jiddeterminaw l-

organizzazzjoni tal-kontenut, jiġifieri 

programmi jew vidjos maħluqa mill-utenti, 

inkluż b'mezzi awtomatiċi jew algoritmi. 

Għalhekk, dawk il-fornituri għandhom 

ikunu meħtieġa jieħdu miżuri adatti sabiex 

jipproteġu l-gruppi vulnerabbli bħall-

minorenni minn kontenut li jista' jfixkel l-

iżvilupp fiżiku, mentali jew morali 

tagħhom u jipproteġu liċ-ċittadini kollha 

mill-inċitament għall-vjolenza jew il-

mibegħda kontra grupp ta' persuni jew 

membru ta' tali grupp definit b'referenza 

għas-sess, ir-razza, il-kulur, ir-reliġjon, id-

dixxendenza jew l-oriġini nazzjonali jew 

etnika. 

Or. en 

 

Emenda   81 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 28 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Sehem importanti tal-kontenut 

maħżun fuq pjattaformi ta' video-sharing 

ma jaqax taħt ir-responsabbiltà editorjali 

tal-fornitur ta' pjattaforma ta' video-

(28) Sehem importanti tal-kontenut 

maħżun fuq pjattaformi ta' video-sharing 

ma jaqax taħt ir-responsabbiltà editorjali 

tal-fornitur ta' pjattaforma ta' video-
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sharing. Madankollu, dawk il-fornituri 

tipikament jiddeterminaw l-

organizzazzjoni tal-kontenut, jiġifieri 

programmi jew vidjos maħluqa mill-utenti, 

inkluż b'mezzi awtomatiċi jew algoritmi. 

Għalhekk, dawk il-fornituri għandhom 

ikunu meħtieġa jieħdu miżuri adatti sabiex 

jipproteġu l-minorenni minn kontenut li 

jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, mentali jew 

morali tagħhom u jipproteġu liċ-ċittadini 

kollha mill-inċitament għall-vjolenza jew 

il-mibegħda kontra grupp ta' persuni jew 

membru ta' tali grupp definit b'referenza 

għas-sess, ir-razza, il-kulur, ir-reliġjon, id-

dixxendenza jew l-oriġini nazzjonali jew 

etnika. 

sharing. Madankollu, dawk il-fornituri 

tipikament jiddeterminaw l-

organizzazzjoni tal-kontenut, jiġifieri 

programmi jew vidjos maħluqa mill-utenti, 

inkluż b'mezzi awtomatiċi jew algoritmi. 

Għalhekk, dawk il-fornituri huma 

meħtieġa jieħdu miżuri effettivi sabiex 

jipproteġu l-minorenni minn kontenut li 

jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, mentali jew 

morali tagħhom u jipproteġu liċ-ċittadini 

kollha mill-inċitament għall-vjolenza jew 

il-mibegħda kontra grupp ta' persuni jew 

membru ta' tali grupp definit b'referenza 

għas-sess, ir-razza, il-kulur, ir-reliġjon, id-

dixxendenza jew l-oriġini nazzjonali jew 

etnika. 

Or. it 

 

Emenda   82 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 29 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Fid-dawl tan-natura tal-

involviment tal-fornitur mal-kontenut 

maħżun fuq pjattaformi ta' video-sharing, 

dawk il-miżuri xierqa għandhom 

jirrelataw mal-organizzazzjoni tal-

kontenut u mhux mal-kontenut bħala tali. 

Ir-rekwiżiti f'dan ir-rigward kif stabbiliti 

f'din id-Direttiva għalhekk għandhom 

japplikaw mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill34, li 

tipprevedi eżenzjoni mir-responsabbiltà 

għal informazzjoni illegali maħżuna minn 

ċerti fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni. Meta jkunu qed jiġu 

provduti servizzi koperti mill-Artikolu 14 

tad-Direttiva 2000/31/KE, dawk ir-

rekwiżiti għandhom japplikaw ukoll 

mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 15 

imħassar 



 

PE595.453v03-00 44/114 AM\1112182MT.docx 

MT 

ta' dik id-Direttiva, li jipprekludi li jiġu 

imposti fuq dawk il-fornituri obbligi 

ġenerali għall-monitoraġġ ta' tali 

informazzjoni u għal tiftix b'mod attiv ta' 

fatti jew ta' ċirkostanzi li jindikaw attività 

illegali, mingħajr madankollu ma 

jirrigwarda l-monitoraġġ tal-obbligi 

f'każijiet speċifiċi u, b'mod partikolari, 

mingħajr ma jaffettwa l-ordnijiet minn 

awtoritajiet nazzjonali skont il-

leġiżlazzjoni nazzjonali. 

_________________  

34 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 

2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi 

minn soċjetà tal-informazzjoni, 

partikolarment il-kummerċ elettroniku, 

fis-Suq Intern (ĠU L 178, 17.07.2000, p. 

1). 

 

Or. en 

 

Emenda   83 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 30 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Huwa xieraq li kemm jista' jkun 

jiġu involuti l-fornituri ta' pjattaforma ta' 

video-sharing meta jkunu qegħdin jiġu 

implimentati l-miżuri xierqa li għandhom 

jittieħdu skont din id-Direttiva. Il-

koregolamentazzjoni għalhekk għandha 

tkun imħeġġa. Bil-għan li jiġi żgurat 

approċċ ċar u konsistenti f'dan ir-rigward 

madwar l-Unjoni, l-Istati Membri ma 

għandhomx ikunu intitolati li jirrikjedu li l-

fornituri ta' pjattaforma ta' video-sharing 

jieħdu miżuri aktar stretti, sabiex 

jipproteġu l-minorenni minn kontenut ta' 

ħsara u liċ-ċittadini kollha minn kontenut li 

fih inċitament għall-vjolenza jew il-

(30) Huwa xieraq li kemm jista' jkun 

jiġu involuti l-fornituri ta' servizzi tal-

midja awdjoviżiva bħall-fornituri ta' 
pjattaforma ta' video-sharing meta jkunu 

qegħdin jiġu implimentati l-miżuri xierqa li 

għandhom jittieħdu skont din id-Direttiva. 

Il-koregolamentazzjoni għalhekk għandha 

tkun imħeġġa. Bil-għan li jiġi żgurat 

approċċ ċar u konsistenti f'dan ir-rigward 

madwar l-Unjoni, l-Istati Membri ma 

għandhomx ikunu intitolati li jirrikjedu li l-

fornituri ta' servizzi tal-midja awdjoviżiva 

bħall-fornituri ta' pjattaforma ta' video-

sharing jieħdu miżuri aktar stretti, sabiex 

jipproteġu l-gruppi vulnerabbli bħall-
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mibegħda, minn dawk previsti f'din id-

Direttiva. Madankollu, għandu jibqa' 

possibbli li l-Istati Membri jieħdu miżuri 

aktar stretti bħal dawn fejn dak il-kontenut 

ikun illegali, diment li jikkonformaw mal-

Artikoli 14 u 15 tad-Direttiva 2000/31/KE, 

u li jieħdu miżuri fir-rigward tal-kontenut 

fuq websajts li fihom jew li jxerrdu l-

pedopornoografija, kif rikjest minn u 

permess mill-Artikolu 25 tad-Direttiva 

2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill35. Għandu jibqa' possibbli wkoll li 

l-fornituri ta' pjattaforma ta' video-sharing 

jieħdu miżuri aktar stretti fuq bażi 

volontarja. 

minorenni minn kontenut ta' ħsara u liċ-

ċittadini kollha minn kontenut li fih 

inċitament għall-vjolenza jew il-mibegħda, 

minn dawk previsti f'din id-Direttiva. 

Madankollu, għandu jibqa' possibbli li l-

Istati Membri jieħdu miżuri aktar stretti 

bħal dawn fejn dak il-kontenut ikun 

illegali, diment li jikkonformaw mal-

Artikoli 14 u 15 tad-Direttiva 2000/31/KE, 

u li jieħdu miżuri fir-rigward tal-kontenut 

fuq websajts li fihom jew li jxerrdu l-

pedopornoografija, kif rikjest minn u 

permess mill-Artikolu 25 tad-Direttiva 

2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill35. Għandu jibqa' possibbli wkoll li 

l-fornituri ta' servizzi tal-midja awdjoviżiva 

bħall-fornituri ta' pjattaforma ta' video-

sharing jieħdu miżuri aktar stretti fuq bażi 

volontarja. 

_________________ _________________ 

35 Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 

2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali 

u l-isfruttament tat-tfal u l-

pedopornografija, u li tissostitwixxi d-

Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI 

(ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1). 

35 Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 

2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali 

u l-isfruttament tat-tfal u l-

pedopornografija, u li tissostitwixxi d-

Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI 

(ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1). 

Or. en 

 

Emenda   84 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 30 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Huwa xieraq li kemm jista' jkun 

jiġu involuti l-fornituri ta' pjattaforma ta' 

video-sharing meta jkunu qegħdin jiġu 

implimentati l-miżuri xierqa li għandhom 

jittieħdu skont din id-Direttiva. Il-

koregolamentazzjoni għalhekk għandha 

tkun imħeġġa. Bil-għan li jiġi żgurat 

(30) Huwa xieraq li jiġu involuti b'mod 

attiv il-fornituri ta' pjattaforma ta' video-

sharing meta jkunu qegħdin jiġu 

implimentati l-miżuri xierqa li għandhom 

jittieħdu skont din id-Direttiva. Il-

koregolamentazzjoni għalhekk għandha 

tkun imħeġġa. Bil-għan li jiġi żgurat 
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approċċ ċar u konsistenti f'dan ir-rigward 

madwar l-Unjoni, l-Istati Membri ma 

għandhomx ikunu intitolati li jirrikjedu li l-

fornituri ta' pjattaforma ta' video-sharing 

jieħdu miżuri aktar stretti, sabiex 

jipproteġu l-minorenni minn kontenut ta' 

ħsara u liċ-ċittadini kollha minn kontenut li 

fih inċitament għall-vjolenza jew il-

mibegħda, minn dawk previsti f'din id-

Direttiva. Madankollu, għandu jibqa' 

possibbli li l-Istati Membri jieħdu miżuri 

aktar stretti bħal dawn fejn dak il-kontenut 

ikun illegali, diment li jikkonformaw mal-

Artikoli 14 u 15 tad-Direttiva 2000/31/KE, 

u li jieħdu miżuri fir-rigward tal-kontenut 

fuq websajts li fihom jew li jxerrdu l-

pedopornoografija, kif rikjest minn u 

permess mill-Artikolu 25 tad-

Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill35 . Għandu jibqa' 

possibbli wkoll li l-fornituri ta' pjattaforma 

ta' video-sharing jieħdu miżuri aktar stretti 

fuq bażi volontarja. 

approċċ ċar u konsistenti f'dan ir-rigward 

madwar l-Unjoni, l-Istati Membri ma 

għandhomx ikunu intitolati li jirrikjedu li l-

fornituri ta' pjattaforma ta' video-sharing 

jieħdu miżuri aktar stretti, sabiex 

jipproteġu l-minorenni minn kontenut ta' 

ħsara u liċ-ċittadini kollha minn kontenut li 

fih inċitament għall-vjolenza jew il-

mibegħda, minn dawk previsti f'din id-

Direttiva. Madankollu, għandu jibqa' 

possibbli li l-Istati Membri jieħdu miżuri 

aktar stretti bħal dawn fejn dak il-kontenut 

ikun illegali, diment li jikkonformaw mal-

Artikoli 14 u 15 tad-Direttiva 2000/31/KE, 

u li jieħdu miżuri fir-rigward tal-kontenut 

fuq websajts li fihom jew li jxerrdu l-

pedopornoografija, kif rikjest minn u 

permess mill-Artikolu 25 tad-

Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill35 . Għandu jibqa' 

possibbli wkoll li l-fornituri ta' pjattaforma 

ta' video-sharing jieħdu miżuri aktar stretti 

fuq bażi volontarja. 

_________________ _________________ 

35Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 

2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali 

u l-isfruttament tat-tfal u l-

pedopornografija, u li tissostitwixxi d-

Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI 

(ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1). 

35Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 

2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali 

u l-isfruttament tat-tfal u l-

pedopornografija, u li tissostitwixxi d-

Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI 

(ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1). 

Or. el 

 

Emenda   85 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 31 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Meta jittieħdu l-miżuri xierqa għall-

protezzjoni tal-minorenni minn kontenut 

ta' ħsara u taċ-ċittadini kollha minn 

(31) Meta jittieħdu l-miżuri xierqa għall-

protezzjoni ta' gruppi vulnerabbli bħall-

minorenni minn kontenut ta' ħsara u taċ-
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kontenut li fih inċitament għall-vjolenza 

jew għall-mibegħda skont din id-Direttiva, 

id-drittijiet fundamentali applikabbli, kif 

stabbiliti fil-Karta dwar id-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

għandhom ikunu bbilanċjati bir-reqqa. Dan 

għandu x'jaqsam b'mod partikolari, skont 

ma jkun il-każ, mad-dritt għar-rispett tal-

ħajja privata u tal-familja u l-protezzjoni ta' 

dejta personali, il-libertà ta' espressjoni u 

ta' informazzjoni, il-libertà tat-twettiq ta' 

negozju, il-projbizzjoni ta' 

diskriminazzjoni u d-dritt tat-tifel/tifla. 

ċittadini kollha minn kontenut li fih 

inċitament għall-vjolenza jew għall-

mibegħda skont din id-Direttiva, id-

drittijiet fundamentali applikabbli, kif 

stabbiliti fil-Karta dwar id-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

għandhom ikunu bbilanċjati bir-reqqa. Dan 

għandu x'jaqsam b'mod partikolari, skont 

ma jkun il-każ, mad-dritt għar-rispett tal-

ħajja privata u tal-familja u l-protezzjoni ta' 

dejta personali, il-libertà ta' espressjoni u 

ta' informazzjoni, il-libertà tat-twettiq ta' 

negozju, il-projbizzjoni ta' 

diskriminazzjoni u d-dritt tal-persuna li 

tappartjeni għal grupp vulnerabbli bħal 

tifel/tifla. 

Or. en 

 

Emenda   86 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 31 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Meta jittieħdu l-miżuri xierqa għall-

protezzjoni tal-minorenni minn kontenut ta' 

ħsara u taċ-ċittadini kollha minn kontenut 

li fih inċitament għall-vjolenza jew għall-

mibegħda skont din id-Direttiva, id-

drittijiet fundamentali applikabbli, kif 

stabbiliti fil-Karta dwar id-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

għandhom ikunu bbilanċjati bir-reqqa. Dan 

għandu x'jaqsam b'mod partikolari, skont 

ma jkun il-każ, mad-dritt għar-rispett tal-

ħajja privata u tal-familja u l-protezzjoni ta' 

dejta personali, il-libertà ta' espressjoni u 

ta' informazzjoni, il-libertà tat-twettiq ta' 

negozju, il-projbizzjoni ta' 

diskriminazzjoni u d-dritt tat-tifel/tifla. 

(31) Meta jittieħdu l-miżuri xierqa għall-

protezzjoni tal-minorenni minn kontenut ta' 

ħsara u taċ-ċittadini kollha minn kontenut 

li fih inċitament għall-vjolenza jew għall-

mibegħda skont din id-Direttiva, id-

drittijiet fundamentali applikabbli, kif 

stabbiliti fil-Karta dwar id-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

għandhom ikunu bbilanċjati bir-reqqa u 

għandhom jitqiesu minn kull servizz tal-

midja awdjoviżiva. Dan għandu x'jaqsam 

b'mod partikolari, skont ma jkun il-każ, 

mad-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u tal-

familja u l-protezzjoni ta' dejta personali, 

il-libertà ta' espressjoni u ta' informazzjoni, 

il-libertà tat-twettiq ta' negozju, il-

projbizzjoni ta' diskriminazzjoni u d-dritt 

tat-tifel/tifla. 
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Emenda   87 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 31 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Meta jittieħdu l-miżuri xierqa għall-

protezzjoni tal-minorenni minn kontenut ta' 

ħsara u taċ-ċittadini kollha minn kontenut 

li fih inċitament għall-vjolenza jew għall-

mibegħda skont din id-Direttiva, id-

drittijiet fundamentali applikabbli, kif 

stabbiliti fil-Karta dwar id-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

għandhom ikunu bbilanċjati bir-reqqa. Dan 

għandu x'jaqsam b'mod partikolari, skont 

ma jkun il-każ, mad-dritt għar-rispett tal-

ħajja privata u tal-familja u l-protezzjoni ta' 

dejta personali, il-libertà ta' espressjoni u 

ta' informazzjoni, il-libertà tat-twettiq ta' 

negozju, il-projbizzjoni ta' 

diskriminazzjoni u d-dritt tat-tifel/tifla. 

(31) Meta jittieħdu l-miżuri xierqa għall-

protezzjoni tal-minorenni minn kontenut ta' 

ħsara u taċ-ċittadini kollha minn kontenut 

li fih inċitament għall-vjolenza jew għall-

mibegħda skont din id-Direttiva, id-

drittijiet fundamentali applikabbli, kif 

stabbiliti fil-Karta dwar id-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

għandhom ikunu bbilanċjati bir-reqqa. Dan 

għandu x'jaqsam b'mod partikolari, skont 

ma jkun il-każ, mad-dritt għar-rispett tal-

ħajja privata u tal-familja u l-protezzjoni ta' 

dejta personali, id-dritt għall-proprjetà 

privata, il-libertà ta' espressjoni u ta' 

informazzjoni, il-libertà tat-twettiq ta' 

negozju, il-projbizzjoni ta' 

diskriminazzjoni u d-dritt tat-tifel/tifla. 

Or. nl 

Emenda   88 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 31 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Meta jittieħdu l-miżuri xierqa għall-

protezzjoni tal-minorenni minn kontenut ta' 

ħsara u taċ-ċittadini kollha minn kontenut 

li fih inċitament għall-vjolenza jew għall-

mibegħda skont din id-Direttiva, id-

drittijiet fundamentali applikabbli, kif 

stabbiliti fil-Karta dwar id-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

(31) Meta jittieħdu l-miżuri xierqa għall-

protezzjoni tal-minorenni minn kontenut ta' 

ħsara u taċ-ċittadini kollha minn kontenut 

li fih inċitament għat-terroriżmu, għall-

vjolenza jew għall-mibegħda skont din id-

Direttiva, id-drittijiet fundamentali 

applikabbli, kif stabbiliti fil-Karta dwar id-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
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għandhom ikunu bbilanċjati bir-reqqa. Dan 

għandu x'jaqsam b'mod partikolari, skont 

ma jkun il-każ, mad-dritt għar-rispett tal-

ħajja privata u tal-familja u l-protezzjoni ta' 

dejta personali, il-libertà ta' espressjoni u 

ta' informazzjoni, il-libertà tat-twettiq ta' 

negozju, il-projbizzjoni ta' 

diskriminazzjoni u d-dritt tat-tifel/tifla. 

Ewropea, għandhom ikunu bbilanċjati bir-

reqqa. Dan għandu x'jaqsam b'mod 

partikolari, skont ma jkun il-każ, mad-dritt 

għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja u 

l-protezzjoni ta' dejta personali, il-libertà ta' 

espressjoni u ta' informazzjoni, il-libertà 

tat-twettiq ta' negozju, il-projbizzjoni ta' 

diskriminazzjoni u d-dritt tat-tifel/tifla. 

Or. fr 

 

Emenda   89 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 32 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Il-fornituri ta' pjattaforma ta' video-

sharing kopruti minn din id-Direttiva 

jipprovdu servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni fit-tifsira tal-punt (a) tal-

Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/31/KE. 

Dawn il-fornituri huma konsegwentement 

soġġetti għar-regoli fis-suq intern stabbiliti 

fl-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, jekk huma 

stabbiliti fi Stat Membru. Huwa xieraq li 

jkun żgurat li l-istess regoli japplikaw 

għall-fornituri ta' pjattaforma ta' video-

sharing li mhumiex stabbiliti fi Stat 

Membru bil-għan li tkun salvagwardjata l-

effettività tal-miżuri għall-protezzjoni tal-

minorenni u ċ-ċittadini stabbiliti f'din id-

Direttiva u li jkunu żgurati, kemm jista' 

jkun, kundizzjonijiet ekwi, sakemm dawk 

il-fornituri għandhom jew kumpanija omm 

jew sussidjarja li hija stabbilita fi Stat 

Membru jew fejn dawk il-fornituri huma 

parti minn grupp u entità oħra ta' dak il-

grupp hija stabbilita fi Stat Membru. Għal 

dak il-għan, għandhom isiru arranġamenti 

biex jiġi determinat f'liema Stat Membru 

dawk il-fornituri għandhom jitqiesu bħala 

stabbiliti. Il-Kummissjoni għandha tkun 

infurmata dwar il-fornituri taħt il-

(32) Il-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva bħall-fornituri ta' pjattaforma 

ta' video-sharing kopruti minn din id-

Direttiva jipprovdu servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni fit-tifsira tal-punt (a) tal-

Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/31/KE. 

Dawn il-fornituri huma konsegwentement 

soġġetti għar-regoli fis-suq intern stabbiliti 

fl-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, jekk huma 

stabbiliti fi Stat Membru. Huwa xieraq li 

jkun żgurat li l-istess regoli japplikaw 

għall-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva bħall-fornituri ta' pjattaforma 

ta' video-sharing li mhumiex stabbiliti fi 

Stat Membru bil-għan li tkun 

salvagwardjata l-effettività tal-miżuri 

għall-protezzjoni ta' gruppi vulnerabbli 

bħall-minorenni u ċ-ċittadini stabbiliti 

f'din id-Direttiva u li jkunu żgurati, kemm 

jista' jkun, kundizzjonijiet ekwi, sakemm 

dawk il-fornituri għandhom jew kumpanija 

omm jew sussidjarja li hija stabbilita fi Stat 

Membru jew fejn dawk il-fornituri huma 

parti minn grupp u entità oħra ta' dak il-

grupp hija stabbilita fi Stat Membru. Għal 

dak il-għan, għandhom isiru arranġamenti 

biex jiġi determinat f'liema Stat Membru 
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ġurisdizzjoni ta' kull Stat Membru 

b'applikazzjoni tar-regoli dwar l-

istabbiliment stipulati f'din id-Direttiva u 

fid-Direttiva 2000/31/KE. 

dawk il-fornituri għandhom jitqiesu bħala 

stabbiliti. Il-Kummissjoni għandha tkun 

infurmata dwar il-fornituri taħt il-

ġurisdizzjoni ta' kull Stat Membru 

b'applikazzjoni tar-regoli dwar l-

istabbiliment stipulati f'din id-Direttiva u 

fid-Direttiva 2000/31/KE. 

Or. en 

 

Emenda   90 

Notis Marias 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 33 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) L-awtoritajiet regolatorji tal-Istati 

Membri jistgħu jiksbu il-livell meħtieġ ta' 

indipendenza strutturali biss jekk ikunu 

stabbiliti bħala entitajiet legali separati. 

Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom 

jiggarantixxu l-indipendenza tal-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali kemm 

mill-gvern kif ukoll minn korpi pubbliċi u 

mill-industrija bil-għan li tiġi żgurata l-

imparzjalità tad-deċiżjonijiet tagħhom. Dan 

ir-rekwiżit ta' indipendenza għandu jkun 

mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-

Istati Membri jistabbilixxu regolaturi 

b'sorveljanza fuq setturi differenti, bħas-

settur awdjoviżiv u tat-telekomunikazzjoni. 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 

jkollhom is-setgħat ta' infurzar u r-riżorsi 

meħtieġa biex jaqdu l-kompiti tagħhom, 

f'termini ta' numru ta' impjegati, għarfien 

espert, u mezzi finanzjarji. L-attivitajiet tal-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali stabbiliti 

skont din id-Direttiva għandhom jiżguraw 

ir-rispett lejn l-għanijiet tal-pluraliżmu tal-

midja, id-diversità kulturali, il-protezzjoni 

tal-konsumatur, is-suq intern u l-

promozzjoni ta' kompetizzjoni ġusta. 

(33) L-awtoritajiet regolatorji tal-Istati 

Membri jistgħu jiksbu il-livell meħtieġ ta' 

indipendenza strutturali biss jekk ikunu 

stabbiliti bħala entitajiet legali separati. 

Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom 

jiggarantixxu l-indipendenza tal-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali kemm 

mill-gvern kif ukoll minn korpi pubbliċi u 

mill-industrija bil-għan li tiġi żgurata l-

indipendenza tagħhom u għaldaqstant l-

imparzjalità tad-deċiżjonijiet tagħhom. Dan 

ir-rekwiżit ta' indipendenza għandu jkun 

mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-

Istati Membri jistabbilixxu regolaturi 

b'sorveljanza fuq setturi differenti, bħas-

settur awdjoviżiv u tat-telekomunikazzjoni. 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 

jkollhom is-setgħat ta' infurzar u r-riżorsi 

meħtieġa biex jaqdu l-kompiti tagħhom, 

f'termini ta' numru ta' impjegati, għarfien 

espert, u mezzi finanzjarji. L-attivitajiet tal-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali stabbiliti 

skont din id-Direttiva għandhom jiżguraw 

ir-rispett lejn l-għanijiet tal-pluraliżmu tal-

midja, id-diversità kulturali, il-protezzjoni 

tal-konsumatur, is-suq intern u l-

promozzjoni ta' kompetizzjoni ġusta. 
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Emenda   91 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 37 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(37) Il-Kummissjoni għandha tkun 

libera li tikkonsulta lill-ERGA dwar 

kwalunkwe kwistjoni relatata mas-servizzi 

tal-midja awdjoviżiva u mal-pjattaformi ta' 

video-sharing. L-ERGA għandu jassisti 

lill-Kummissjoni billi jipprovdi l-għarfien 

espert u l-pariri tiegħu u billi jiffaċilita l-

iskambju tal-aħjar prattiki. B'mod 

partikolari, il-Kummissjoni għandha 

tikkonsulta lill-ERGA fl-applikazzjoni tad-

Direttiva 2010/13/UE sabiex tiffaċilita l-

implimentazzjoni konverġenti tagħha 

madwar is-Suq Uniku Diġitali. Fuq talba 

tal-Kummissjoni, l-ERGA għandu 

jipprovdi opinjonijiet, inkluż dwar il-

ġurisdizzjoni u kodiċijiet ta' kondotta tal-

Unjoni fl-oqsma tal-protezzjoni tal-

minorenni u tad-diskors ta' mibgħeda kif 

ukoll komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi dwar l-ikel b'ħafna xaħam, 

melħ/sodju u zokkor. 

(37) Il-Kummissjoni għandha tkun 

libera li tikkonsulta lill-ERGA dwar 

kwalunkwe kwistjoni relatata mas-servizzi 

tal-midja awdjoviżiva u mal-pjattaformi ta' 

video-sharing. L-ERGA għandu jassisti 

lill-Kummissjoni billi jipprovdi l-għarfien 

espert u l-pariri tiegħu u billi jiffaċilita l-

iskambju tal-aħjar prattiki. B'mod 

partikolari, il-Kummissjoni għandha 

tikkonsulta lill-ERGA fl-applikazzjoni tad-

Direttiva 2010/13/UE sabiex tiffaċilita l-

implimentazzjoni konverġenti tagħha 

madwar is-Suq Uniku Diġitali. Fuq talba 

tal-Kummissjoni, l-ERGA għandu 

jipprovdi opinjonijiet, inkluż dwar il-

ġurisdizzjoni u kodiċijiet ta' kondotta tal-

Unjoni fl-oqsma tal-protezzjoni ta' gruppi 

vulnerabbli bħall-minorenni u tad-diskors 

ta' mibgħeda kif ukoll komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi dwar l-ikel 

b'ħafna xaħam, melħ/sodju u zokkor. 

Or. en 

 

Emenda   92 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt aa – punt i 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) is-servizz jikkonsisti fil-ħżin ta' 

ammont kbir ta' programmi jew vidjos 

(i) is-servizz jikkonsisti fil-ħżin jew 

fil-forniment ta' aċċess għal ammont kbir 
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maħluqa mill-utenti, li għalihom il-fornitur 

ta' pjattaforma ta' video-sharing ma 

għandux responsabbiltà editorjali; 

ta' programmi jew vidjos maħluqa mill-

utenti, li għalihom il-fornitur ta' 

pjattaforma ta' video-sharing ma għandux 

responsabbiltà editorjali; 

Or. fr 

 

Emenda   93 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid) 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) Jiddaħħal il-punt li ġej: 

 "(ab) "gruppi vulnerabbli" tfisser persuni 

li jistgħu ma jkunux kapaċi jivvalutaw 

b'mod kritiku l-kontenut tal-midja u 

jipproteġu lilhom infushom minn 

kontenut ta' ħsara minħabba 

limitazzjonijiet funzjonali bħad-diżabilità, 

l-età jew il-mard." 

Or. en 

 

Emenda   94 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

b) "programm" ifisser sett ta' immaġni 

li jiċċaqilqu bil-ħoss jew mingħajru li 

jikkostitwixxi element individwali fi skeda 

jew katalgu stabbilit minn fornitur ta' 

servizz tal-midja, inklużi films prinċipali, 

vidjos qosra, avvenimenti sportivi, 

b) "programm" ifisser sett ta' immaġni 

li jiċċaqilqu bil-ħoss jew mingħajru li 

jikkostitwixxi element individwali fi skeda 

jew katalgu stabbilit minn fornitur ta' 

servizz tal-midja, inklużi films prinċipali, 

vidjos qosra, avvenimenti sportivi, 
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kummiedji sitwazzjonali, dokumentarji, 

programmi tat-tfal u drama oriġinali; 

kummiedji sitwazzjonali, dokumentarji, 

programmi tat-tfal, programmi ta' 

divertiment u ta' "reality" u drama 

oriġinali; 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Peress li hawnhekk aħna qegħdin nittrattaw il-programmi affettwati mil-limitazzjonijiet jew l-

adattamenti tar-reklamar, id-definizzjoni ta' "programm" trid tiġi estiża biex tinkludi l-

programmi tal-familja, bħal programmi ta' divertiment u ta' "reality", li huma segwiti mill-

adulti, kif ukoll mit-tfal bl-istess mod. 

 

Emenda   95 

Margrete Auken 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 –punt d 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 4 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-

koregolamentazzjoni u l-

awtoregolamentazzjoni permezz ta' 

kodiċijiet ta' kondotta adottati fil-livell 

nazzjonali fl-oqsma kkoordinati minn din 

id-Direttiva sal-limitu permess mis-sistemi 

legali tagħhom. Dawk il-kodiċijiet 

għandhom ikunu tali li jkunu aċċettati 

b'mod wiesa' mill-partijiet ikkonċernati fl-

Istati Membri kkonċernati. Il-kodiċijiet ta' 

kondotta għandhom jistabbilixxu l-objettivi 

tagħhom b'mod ċar u mingħajr ambigwità. 

Huma għandhom jipprovdu għal 

monitoraġġ u evalwazzjoni regolari, 

trasparenti u indipendenti tal-ksib tal-

objettivi mmirati. Huma għandhom 

jipprovdu għal infurzar effettiv, li jinkludi 

fejn xieraq sanzjonijiet proporzjonati 

effettivi. 

L-Istati Membri għandhom jintroduċu 

leġiżlazzjoni u jistgħu jħeġġu l-

koregolamentazzjoni permezz ta' kodiċijiet 

ta' kondotta adottati fil-livell nazzjonali fl-

oqsma kkoordinati minn din id-Direttiva 

sal-limitu permess mis-sistemi legali 

tagħhom. Dawk il-kodiċijiet għandhom 

ikunu tali li jkunu aċċettati b'mod wiesa' 

mill-partijiet ikkonċernati fl-Istati Membri 

kkonċernati. Il-kodiċijiet ta' kondotta 

għandhom jistabbilixxu l-objettivi tagħhom 

b'mod ċar u mingħajr ambigwità. Huma 

għandhom jipprovdu għal monitoraġġ u 

evalwazzjoni regolari, trasparenti u 

indipendenti tal-ksib tal-objettivi mmirati. 

Huma għandhom jipprovdu għal infurzar 

effettiv, li jinkludi fejn xieraq sanzjonijiet 

proporzjonati effettivi. 

Or. en 
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Emenda   96 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 –punt d 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 4 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-

koregolamentazzjoni u l-

awtoregolamentazzjoni permezz ta' 

kodiċijiet ta' kondotta adottati fil-livell 

nazzjonali fl-oqsma kkoordinati minn din 

id-Direttiva sal-limitu permess mis-sistemi 

legali tagħhom. Dawk il-kodiċijiet 

għandhom ikunu tali li jkunu aċċettati 

b'mod wiesa' mill-partijiet ikkonċernati fl-

Istati Membri kkonċernati. Il-kodiċijiet ta' 

kondotta għandhom jistabbilixxu l-objettivi 

tagħhom b'mod ċar u mingħajr ambigwità. 

Huma għandhom jipprovdu għal 

monitoraġġ u evalwazzjoni regolari, 

trasparenti u indipendenti tal-ksib tal-

objettivi mmirati. Huma għandhom 

jipprovdu għal infurzar effettiv, li jinkludi 

fejn xieraq sanzjonijiet proporzjonati 

effettivi. 

L-Istati Membri għandhom jintroduċu 

regolamentazzjoni u jħeġġu 

koregolamentazzjoni permezz ta' kodiċijiet 

ta' kondotta adottati fil-livell nazzjonali fl-

oqsma kkoordinati minn din id-Direttiva 

sal-limitu permess mis-sistemi legali 

tagħhom. Dawk il-kodiċijiet għandhom 

ikunu tali li jkunu aċċettati b'mod wiesa' 

mill-partijiet ikkonċernati fl-Istati Membri 

kkonċernati. Il-kodiċijiet ta' kondotta 

għandhom jistabbilixxu l-objettivi tagħhom 

b'mod ċar u mingħajr ambigwità. Huma 

għandhom jipprovdu għal monitoraġġ u 

evalwazzjoni regolari, trasparenti u 

indipendenti tal-ksib tal-objettivi mmirati. 

Huma għandhom jipprovdu għal infurzar 

effettiv, li jinkludi fejn xieraq sanzjonijiet 

proporzjonati effettivi. 

Or. en 

 

Emenda   97 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 –punt d 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 4 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-

koregolamentazzjoni u l-

L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-

koregolamentazzjoni permezz ta' kodiċijiet 
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awtoregolamentazzjoni permezz ta' 

kodiċijiet ta' kondotta adottati fil-livell 

nazzjonali fl-oqsma kkoordinati minn din 

id-Direttiva sal-limitu permess mis-sistemi 

legali tagħhom. Dawk il-kodiċijiet 

għandhom ikunu tali li jkunu aċċettati 

b'mod wiesa' mill-partijiet ikkonċernati fl-

Istati Membri kkonċernati. Il-kodiċijiet ta' 

kondotta għandhom jistabbilixxu l-objettivi 

tagħhom b'mod ċar u mingħajr ambigwità. 

Huma għandhom jipprovdu għal 

monitoraġġ u evalwazzjoni regolari, 

trasparenti u indipendenti tal-ksib tal-

objettivi mmirati. Huma għandhom 

jipprovdu għal infurzar effettiv, li jinkludi 

fejn xieraq sanzjonijiet proporzjonati 

effettivi. 

ta' kondotta adottati fil-livell nazzjonali fl-

oqsma kkoordinati minn din id-Direttiva 

sal-limitu permess mis-sistemi legali 

tagħhom. Dawk il-kodiċijiet għandhom 

ikunu tali li jkunu aċċettati b'mod wiesa' 

mill-partijiet ikkonċernati fl-Istati Membri 

kkonċernati. Il-kodiċijiet ta' kondotta 

għandhom jistabbilixxu l-objettivi tagħhom 

b'mod ċar u mingħajr ambigwità. Huma 

għandhom jipprovdu għal monitoraġġ u 

evalwazzjoni regolari, trasparenti u 

indipendenti tal-ksib tal-objettivi mmirati. 

Huma għandhom jipprovdu għal infurzar 

effettiv, li jinkludi fejn xieraq sanzjonijiet 

proporzjonati effettivi. 

Or. da 

 

Emenda   98 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 –punt d 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 4 – paragrafu 7 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Abbozzi ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-

Unjoni msemmija fl-Artikoli 6a (3), 9(2) u 

9(4) u emendi jew estensjonijiet għal 

kodiċijiet ta' kondotta tal-Unjoni eżistenti 

għandhom jiġu sottomessi lill-

Kummissjoni mill-firmatarji ta' dawn il-

kodiċijiet. 

Abbozzi ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-

Unjoni msemmija fl-Artikolu 6a (3) u 

emendi jew estensjonijiet għal kodiċijiet ta' 

kondotta tal-Unjoni eżistenti għandhom 

jiġu sottomessi lill-Kummissjoni mill-

firmatarji ta' dawn il-kodiċijiet. 

Or. da 

Emenda   99 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 

Direttiva 2010/13/UE 
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Artikolu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw 

b'mezzi xierqa li s-servizzi tal-midja 

awdjoviżiva pprovduti mill-fornituri ta' 

servizzi tal-midja taħt il-ġuriżdizzjoni 

tagħhom ma jinkludu l-ebda inċitament 

għall-vjolenza jew għall-mibegħda kontra 

grupp ta' persuni jew membru ta' tali grupp 

definit b'referenza għas-sess, ir-razza jew l-

oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, 

id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 

sesswali."; 

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw 

b'mezzi xierqa li s-servizzi tal-midja 

awdjoviżiva pprovduti mill-fornituri ta' 

servizzi tal-midja taħt il-ġuriżdizzjoni 

tagħhom ma jinkludu l-ebda inċitament 

għat-terroriżmu, għall-vjolenza jew għall-

mibegħda kontra grupp ta' persuni jew 

membru ta' tali grupp definit b'referenza 

għas-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-

reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-

età jew l-orjentazzjoni sesswali."; 

Or. fr 

 

Emenda   100 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 

b'mezzi xierqa li s-servizzi tal-midja 

awdjoviżiva pprovduti mill-fornituri ta' 

servizzi tal-midja taħt il-ġurisdizzjoni 

tagħhom ma jinkludu l-ebda inċitament 

għall-vjolenza jew għall-mibegħda kontra 

grupp ta' persuni jew membru ta' tali grupp 

definit b'referenza għas-sess, ir-razza jew l-

oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, 

id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni 

sesswali.; 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 

b'mezzi xierqa li s-servizzi tal-midja 

awdjoviżiva pprovduti mill-fornituri ta' 

servizzi tal-midja taħt il-ġurisdizzjoni 

tagħhom ma jinkludu l-ebda inċitament 

għall-vjolenza, għall-mibegħda jew għat-

terroriżmu, kontra grupp ta' persuni jew 

membru ta' tali grupp definit b'referenza 

għas-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-

reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 

jew l-orjentazzjoni sesswali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-istess ġustifikazzjoni bħall-emenda ppreżentata fil-Premessa 26. 
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Emenda   101 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid) 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Fl-Artikolu 6, jiżdied il-paragrafu 

li ġej: 

 "L-Istati Membri għandhom jirrikjedu 

lix-xandara taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom 

biex ixandru avvenimenti ta' importanza 

kbira lis-soċjetà b'mod aċċessibbli għal 

persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi dawk b'diżabilità." 

Or. en 

 

Emenda   102 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 6a – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva jipprovdu biżżejjed 

informazzjoni lit-telespettaturi dwar 

kontenut li jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, 

mentali jew morali tal-minorenni. Għal 

dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu jużaw 

sistema ta' deskritturi li jindikaw in-natura 

tal-kontenut ta' servizz tal-midja 

awdjoviżiva. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva u l-fornituri ta' pjattaforma 

ta' video-sharing jipprovdu b'mod effettiv 

informazzjoni ċara lit-telespettaturi, qabel 

u matul il-programm, kif ukoll qabel u 

wara kull interruzzjoni, dwar kontenut li 

jista' jkun ta' ħsara jew jiddisturba lill-

minorenni u b'mod partikolari jfixkel l-

iżvilupp fiżiku, mentali jew morali 

tagħhom. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 

jistgħu jużaw sistema ta' deskritturi li 

jindikaw in-natura tal-kontenut ta' servizz 
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tal-midja awdjoviżiva. 

Or. en 

 

Emenda   103 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 6a – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva jipprovdu biżżejjed 

informazzjoni lit-telespettaturi dwar 

kontenut li jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, 

mentali jew morali tal-minorenni. Għal 

dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu jużaw 

sistema ta' deskritturi li jindikaw in-natura 

tal-kontenut ta' servizz tal-midja 

awdjoviżiva. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva jipprovdu biżżejjed 

informazzjoni lit-telespettaturi dwar 

kontenut li jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, 

mentali jew morali ta' gruppi vulnerabbli 

bħall-minorenni. Għal dan il-għan, l-Istati 

Membri jistgħu jużaw sistema ta' 

deskritturi li jindikaw in-natura tal-

kontenut ta' servizz tal-midja awdjoviżiva. 

Or. en 

 

Emenda   104 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 6a – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva jipprovdu biżżejjed 

informazzjoni lit-telespettaturi dwar 

kontenut li jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, 

mentali jew morali tal-minorenni. Għal dan 

il-għan, l-Istati Membri jistgħu jużaw 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva jipprovdu biżżejjed 

informazzjoni lit-telespettaturi dwar 

kontenut li jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, 

mentali jew morali tal-minorenni. Għal dan 

il-għan, l-Istati Membri għandhom jużaw 
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sistema ta' deskritturi li jindikaw in-natura 

tal-kontenut ta' servizz tal-midja 

awdjoviżiva. 

sistema ta' deskritturi li jindikaw in-natura 

tal-kontenut ta' servizz tal-midja 

awdjoviżiva. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għall-finijiet ta' konsistenza mal-Artikolu 12. 

 

Emenda   105 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 6a – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni u l-ERGA 

għandhom iħeġġu l-fornituri ta' servizzi tal-

midja biex jikkondividu l-aħjar prattiċi 

dwar is-sistemi koregolatorji madwar l-

Unjoni. Fejn xieraq, il-Kummissjoni 

għandha tiffaċilita l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta tal-Unjoni.; 

3. Il-Kummissjoni u l-ERGA 

għandhom iħeġġu l-fornituri ta' servizzi tal-

midja biex jikkondividu l-aħjar prattiċi 

dwar is-sistemi koregolatorji madwar l-

Unjoni. Fejn xieraq, il-Kummissjoni 

għandha tippromwovi l-adozzjoni ta' 

kodiċijiet ta' kondotta tal-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda   106 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-Artikolu 7 jitħassar; (10) L-Artikolu 7 huwa sostitwit b'dan 

li ġej: 

 "Artikolu 7 
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 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva jagħmlu s-servizzi tagħhom 

gradwalment aċċessibbli għall-persuni 

b'diżabilità. Wara d-dħul fis-seħħ ta' din 

id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva jipprovdu aċċess għal 

sottotitoli għall-persuni torox u l-persuni 

nieqsa mis-smigħ (SDH), deskrizzjoni 

awdjo, sottotitoli mitkellma jew sottotitoli 

awdjo, interpretazzjoni bil-lingwa tas-

sinjali. 

 2. Is-servizzi aċċessibbli għandhom jiġu 

pprovduti għal tipi differenti ta' 

programmi, inklużi dawk għat-tfal, u 

f'ħinijiet differenti matul il-ġurnata, 

mingħajr ma l-kontenut aċċessibbli jiġi 

kkonċentrat fil-perjodi ta' ħin l-inqas 

komuni għall-udjenza ġenerali. L-Istati 

Membri għandhom iħeġġu lill-fornituri 

ta' servizzi tal-midja awdjoviżiva biex 

jikkonsultaw ma' organizzazzjonijiet tal-

utenti, inklużi organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw persuni b'diżabilità, fir-

rigward tal-prijoritizzazzjoni tal-

programmi li għandhom isiru aċċessibbli. 

 3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva jagħmlu s-siti web, l-

applikazzjonijiet onlajn u s-servizzi 

bbażati fuq il-mowbajl tagħhom, inklużi l-

applikazzjonijiet tal-mowbajl użati għall-

forniment tas-servizz, aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat sabiex il-

perċezzjoni, it-tħaddim u l-fehim min-

naħa tal-utenti jkun possibbli, u b'mod 

robust li jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti tal-utent u teknoloġiji ta' 

assistenza disponibbli fil-livell tal-Unjoni 

u fil-livell internazzjonali. 

 4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva jipprovdu informazzjoni 

aċċessibbli dwar is-servizzi tagħhom u, 

b'mod partikolari, għandhom jelenkaw u 

jispjegaw kif għandhom jużaw il-
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karatteristiċi ta' aċċessibbiltà tas-servizzi, 

inklużi l-komplementarjetajiet ma' 

teknoloġiji ta' assistenza u servizzi ta' 

aċċess oħrajn ipprovduti minn parti terza. 

 5. Informazzjoni ta' emerġenza, inklużi 

komunikazzjonijiet u avviżi pubbliċi 

f'sitwazzjonijiet ta' diżastru naturali, 

magħmula disponibbli għall-pubbliku 

permezz ta' servizzi tal-midja awdjoviżiva, 

għandha tiġi pprovduta b'mod aċċessibbli 

għall-persuni b'diżabilità, inkluż b'SDH, 

interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali u 

messaġġ bl-awdjo u deskrizzjoni awdjo 

għal kwalunkwe informazzjoni viżiva." 

Or. en 

 

Emenda   107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-Artikolu 7 jitħassar; (10) L-Artikolu 7 huwa sostitwit b'dan 

li ġej: 

 "Artikolu 7 

 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

l-fornituri ta' servizzi tal-midja taħt il-

ġurisdizzjoni tagħhom jagħmlu s-servizzi 

tagħhom aktar aċċessibbli b'mod 

kontinwu u progressiv għall-persuni 

b'diżabilità fil-vista jew fis-smigħ. 

 2. Fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' 

dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom 

iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet ta' kondotta 

awtoregolatorji u koregolatorji. Il-

Kummissjoni u l-ERGA għandhom 

iħeġġu lill-fornituri ta' servizzi tal-midja 

biex jikkondividu l-aħjar prattiki dwar is-

sistemi awtoregolatorji madwar l-Unjoni. 
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 3. Sa ... [tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 

din id-Direttiva] u kull ħames snin wara 

dan, il-Kummissjoni għandha 

tissottometti lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali Ewropew, rapport dwar l-

applikazzjoni ta' dan l-Artikolu." 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-dispożizzjoni ma għandhiex biss tinżamm, iżda anke tissaħħaħ. 

 

Emenda   108 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-Artikolu 7 jitħassar; (10) L-Artikolu 7 huwa sostitwit b'dan 

li ġej; 

 L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 

biex jiżguraw li s-servizzi pprovduti mill-

fornituri ta' servizzi tal-midja taħt il-

ġurisdizzjoni tagħhom isiru aċċessibbli 

b'mod gradwali għall-persuni b'diżabilità 

fil-vista jew fis-smigħ b'konformita mal-

obbligi tagħhom skont il-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 

Persuni b'Diżabilità (UNCRPD). 

Or. da 

 

Emenda   109 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt -aa (ġdid) 
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Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-aa) Fil-paragrafu 1, jiddaħħal il-punt 

li ġej: 

 "(ea) il-komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għall-ikel u x-xorb li fihom 

ħafna melħ, zokkor jew xaħam ma 

għandhomx jakkumpanjaw programm 

immirat lejn udjenza tat-tfal, fil-forma ta' 

xandira ta' pawża għal reklami matul, 

immedjatament qabel jew immedjatament 

wara tali programm, jew jiġu inklużi f'tali 

programm, u għandhom ikunu pprojbiti 

matul is-sigħat bl-akbar numru ta' 

telespettaturi li huma udjenzi tat-tfal;" 

Or. en 

 

Emenda   110 

Margrete Auken 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a − parti introduttorja 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-paragrafu 2, huwa sostitwit b'dan 

li ġej: 

(a) il-paragrafu 2, huwa sostitwit b'dan 

li ġej: 

 "2. L-Istati Membri għandhom jintroduċu 

leġiżlazzjoni biex inaqqsu b'mod effettiv l-

esponiment tat-tfal u tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi ta' ikel u xorb li fihom 

nutrijenti u sustanzi b'effett nutrittiv jew 

fiżjoloġiku, li l-konsum eċċessiv tagħhom 

fid-dieta ġenerali mhuwiex 

irrakkomandat, b'mod partikolari xaħam, 

xaħam saturat, aċidi xaħmin trans, melħ 

jew sodju u zokkor. Din il-leġiżlazzjoni 

għandha tkopri x-xandiriet televiżivi, is-
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servizzi tal-midja awdjoviżiva on-demand, 

il-pjattaformi ta' video-sharing u l-

pjattaformi tal-midja soċjali u għandha 

timmira, fost l-oħrajn, lejn il-projbizzjoni 

ta' tali komunikazzjonijiet matul il-ħinijiet 

li s-soltu fihom it-tfal u l-minorenni jaraw 

it-televiżjoni. 

 Il-mudell ta' profili nutrizzjonali tal-

Uffiċċju Reġjonali tad-WHO għall-

Ewropa għandu jintuża sabiex tinħoloq 

differenza bejn l-ikel u x-xorb abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva tagħhom." 

Or. en 

 

Emenda   111 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a − parti introduttorja 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan 

li ġej: 

(a) il-paragrafu 2 jitħassar. 

Or. en 

 

Emenda   112 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

imħassar 
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ta' kondotta awtoregolatorji u 

koregolatorji dwar komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi mhux xierqa, li 

jakkumpanjaw jew li huma inklużi fi 

programmi li għandhom udjenza 

sinifikanti ta' tfal, ta' ikel u xorb li fihom 

nutrijenti u sustanzi b'effett nutrittiv jew 

fiżjoloġiku, li l-konsum eċċessiv tagħhom 

fid-dieta ġenerali mhuwiex 

irrakkomandat, b'mod partikolari xaħam, 

aċidi transxaħmin, melħ jew sodju u 

zokkor. 

Dawk il-kodiċijiet għandhom jintużaw 

sabiex inaqqsu b'mod effettiv l-

esponiment tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi ta' ikel u xorb li fihom ħafna 

melħ, zokkor jew xaħam jew li bi 

kwalunkwe mod ieħor ma jissodisfawx il-

linji gwida nutrittivi nazzjonali jew 

internazzjonali. Dawk il-kodiċijiet 

għandhom jipprovdu li l-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi ma għandhomx jenfasizzaw il-

kwalità pożittiva tal-aspetti nutrittivi ta' 

tali ikel u xorb. 

 

Il-Kummissjoni u l-ERGA għandhom 

iħeġġu l-iskambju tal-aħjar prattiċi dwar 

is-sistemi awtoregolatorji u koregolatorji 

madwar l-Unjoni. Fejn xieraq, il-

Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iżvilupp 

ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-Unjoni. 

 

Or. en 

 

Emenda   113 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u 

koregolatorji dwar komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi mhux xierqa, li 

jakkumpanjaw jew li huma inklużi fi 

programmi li għandhom udjenza 

sinifikanti ta' tfal, ta' ikel u xorb li fihom 

nutrijenti u sustanzi b'effett nutrittiv jew 

fiżjoloġiku, li l-konsum eċċessiv tagħhom 

fid-dieta ġenerali mhuwiex 

irrakkomandat, b'mod partikolari xaħam, 

aċidi xaħmin trans, melħ jew sodju u 

zokkor. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda   114 

Renate Sommer 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa, li jakkumpanjaw 

jew li huma inklużi fi programmi li 

għandhom udjenza sinifikanti ta' tfal, ta' 

ikel u xorb li fihom nutrijenti u sustanzi 

b'effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li l-

konsum eċċessiv tagħhom fid-dieta 

ġenerali mhuwiex irrakkomandat, b'mod 

partikolari xaħam, aċidi xaħmin trans, 

melħ jew sodju u zokkor. 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa. 

Or. en 

 

Emenda   115 
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Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u 

koregolatorji dwar komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi mhux xierqa, li 

jakkumpanjaw jew li huma inklużi fi 

programmi li għandhom udjenza 

sinifikanti ta' tfal, ta' ikel u xorb li fihom 

nutrijenti u sustanzi b'effett nutrittiv jew 

fiżjoloġiku, li l-konsum eċċessiv tagħhom 

fid-dieta ġenerali mhuwiex irrakkomandat, 

b'mod partikolari xaħam, aċidi xaħmin 

trans, melħ jew sodju u zokkor. 

L-Istati Membri għandhom jadottaw 

miżuri biex inaqqsu l-esponiment tal-

adolexxenti għal komunikazzjonijiet 

kummerċjali ta' ikel u xorb mhux 

alkoħoliku li fihom nutrijenti u sustanzi 

b'effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li l-

konsum eċċessiv tagħhom fid-dieta 

ġenerali mhuwiex irrakkomandat, b'mod 

partikolari xaħam, aċidi xaħmin trans, melħ 

jew sodju u zokkor. Il-Kummissjoni u l-

Istati Membri għandhom iqisu l-mudell 

ta' profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju 

Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa, sabiex 

jintlaħaq l-objettiv stipulat fl-ewwel 

subparagrafu. 

Or. en 

 

Emenda   116 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – punt 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa, li jakkumpanjaw 

jew li huma inklużi fi programmi li 

għandhom udjenza sinifikanti ta' tfal, ta' 

ikel u xorb li fihom nutrijenti u sustanzi 

b'effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li l-

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa, li jakkumpanjaw 

jew li huma inklużi fi programmi tat-tfal u 

kontenut immirat lejn udjenza tat-tfal, ta' 

ikel u xorb li fihom nutrijenti u sustanzi 

b'effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li l-
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konsum eċċessiv tagħhom fid-dieta 

ġenerali mhuwiex irrakkomandat, b'mod 

partikolari xaħam, aċidi xaħmin trans, melħ 

jew sodju u zokkor. 

konsum eċċessiv tagħhom fid-dieta 

ġenerali mhuwiex irrakkomandat, b'mod 

partikolari xaħam, aċidi xaħmin trans, melħ 

jew sodju u zokkor. 

Or. en 

 

Emenda   117 

Frédérique Ries 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa, li jakkumpanjaw 

jew li huma inklużi fi programmi li 

għandhom udjenza sinifikanti ta' tfal, ta' 

ikel u xorb li fihom nutrijenti u sustanzi 

b'effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li l-

konsum eċċessiv tagħhom fid-dieta 

ġenerali mhuwiex irrakkomandat, b'mod 

partikolari xaħam, aċidi xaħmin trans, melħ 

jew sodju u zokkor. 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom jiżguraw l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa, li jakkumpanjaw 

jew li huma inklużi fi programmi tat-tfal u 

programmi tal-familja, ta' ikel u xorb li 

fihom nutrijenti u sustanzi b'effett nutrittiv 

jew fiżjoloġiku, li l-konsum eċċessiv 

tagħhom fid-dieta ġenerali mhuwiex 

irrakkomandat, b'mod partikolari xaħam, 

xaħam saturat, aċidi xaħmin trans, melħ 

jew sodju u zokkor 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Fir-rigward tal-programmi tax-xandir affettwati minn restrizzjonijiet ta' reklamar, huwa 

essenzjali li jiġu koperti wkoll il-programmi tal-familja, li jiġu segwiti kemm mill-adulti kif 

ukoll mit-tfal, li jikkorrispondu għal drawwiet televiżivi frekwenti. 

 

Emenda   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 
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Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa, li jakkumpanjaw 

jew li huma inklużi fi programmi li 

għandhom udjenza sinifikanti ta' tfal, ta' 

ikel u xorb li fihom nutrijenti u sustanzi 

b'effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li l-

konsum eċċessiv tagħhom fid-dieta 

ġenerali mhuwiex irrakkomandat, b'mod 

partikolari xaħam, aċidi xaħmin trans, melħ 

jew sodju u zokkor. 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa, li jakkumpanjaw 

jew li huma inklużi fi programmi tat-tfal, 

ta' ikel u xorb li fihom nutrijenti u sustanzi 

b'effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li l-

konsum eċċessiv tagħhom fid-dieta 

ġenerali mhuwiex irrakkomandat, b'mod 

partikolari xaħam, aċidi xaħmin trans, melħ 

jew sodju u zokkor. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda għandha l-għan li tiċċara aktar id-dispożizzjoni. 

 

Emenda   119 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa, li jakkumpanjaw 

jew li huma inklużi fi programmi li 

għandhom udjenza sinifikanti ta' tfal, ta' 

ikel u xorb li fihom nutrijenti u sustanzi 

b'effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li l-

konsum eċċessiv tagħhom fid-dieta 

ġenerali mhuwiex irrakkomandat, b'mod 

partikolari xaħam, aċidi xaħmin trans, melħ 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom jiżguraw l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa, li jakkumpanjaw 

jew li huma inklużi fi programmi li 

għandhom udjenza sinifikanti ta' tfal, ta' 

ikel u xorb li fihom nutrijenti u sustanzi 

b'effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li l-

konsum eċċessiv tagħhom fid-dieta 

ġenerali mhuwiex irrakkomandat, b'mod 

partikolari xaħam, aċidi xaħmin trans, melħ 
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jew sodju u zokkor. jew sodju u zokkor. 

Or. it 

 

Emenda   120 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2. Il-komunikazzjonijiet kummerċjali ta' 

ikel u xorb li fihom nutrijenti u sustanzi 

b'effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li t-teħid 

eċċessiv tagħhom fid-dieta ġenerali 

mhuwiex irrakkomandat, b'mod 

partikolari xaħam, xaħam saturat, aċidi 

xaħmin trans, melħ jew sodju u zokkor 

għandhom ikunu pprojbiti matul il-

ħinijiet bl-akbar numru ta' telespettaturi 

għat-tfal li għandhom jiġu definiti fil-

livell nazzjonali iżda mill-inqas sad-21:00. 

 Biex jiġi identifikat tali ikel, għandu 

japplika l-mudell ta' profili nutrizzjonali 

tal-Uffiċċju Reġjonali tad-WHO għall-

Ewropa. 

Or. en 

 

Emenda   121 

Renate Sommer 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dawk il-kodiċijiet għandhom jintużaw 

sabiex inaqqsu b'mod effettiv l-

imħassar 
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esponiment tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi ta' ikel u xorb li fihom ħafna 

melħ, zokkor jew xaħam jew li bi 

kwalunkwe mod ieħor ma jissodisfawx il-

linji gwida nutrittivi nazzjonali jew 

internazzjonali. Dawk il-kodiċijiet 

għandhom jipprovdu li l-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi ma għandhomx jenfasizzaw il-

kwalità pożittiva tal-aspetti nutrittivi ta' 

tali ikel u xorb. 

Or. en 

 

Emenda   122 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dawk il-kodiċijiet għandhom jintużaw 

sabiex inaqqsu b'mod effettiv l-

esponiment tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi ta' ikel u xorb li fihom ħafna 

melħ, zokkor jew xaħam jew li bi 

kwalunkwe mod ieħor ma jissodisfawx il-

linji gwida nutrittivi nazzjonali jew 

internazzjonali. Dawk il-kodiċijiet 

għandhom jipprovdu li l-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi ma għandhomx jenfasizzaw il-

kwalità pożittiva tal-aspetti nutrittivi ta' 

tali ikel u xorb. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda   123 

Jadwiga Wiśniewska 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dawk il-kodiċijiet għandhom jintużaw 

sabiex inaqqsu b'mod effettiv l-

esponiment tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi ta' ikel u xorb li fihom ħafna 

melħ, zokkor jew xaħam jew li bi 

kwalunkwe mod ieħor ma jissodisfawx il-

linji gwida nutrittivi nazzjonali jew 

internazzjonali. Dawk il-kodiċijiet 

għandhom jipprovdu li l-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi ma għandhomx jenfasizzaw il-

kwalità pożittiva tal-aspetti nutrittivi ta' 

tali ikel u xorb. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva ma tagħmilhiex obbligatorja li wieħed ikollu dawn it-tip ta' kodiċijiet iżda jekk 

ikunu fis-seħħ għandu jkun ċar li għandhom jiġu segwiti. 

 

Emenda   124 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni u l-ERGA għandhom 

iħeġġu l-iskambju tal-aħjar prattiċi dwar 

is-sistemi awtoregolatorji u koregolatorji 

madwar l-Unjoni. Fejn xieraq, il-

Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iżvilupp 

ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-Unjoni."; 

Il-Kummissjoni u l-ERGA għandhom 

jiżguraw l-iskambju tal-aħjar prattiċi dwar 

is-sistemi awtoregolatorji u koregolatorji 

madwar l-Unjoni. Fejn xieraq, il-

Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iżvilupp 

ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-Unjoni."; 
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Or. it 

 

Emenda   125 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni u l-ERGA għandhom 

iħeġġu l-iskambju tal-aħjar prattiċi dwar is-

sistemi awtoregolatorji u koregolatorji 

madwar l-Unjoni. Fejn xieraq, il-

Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iżvilupp 

ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-Unjoni.; 

Il-Kummissjoni u l-ERGA għandhom 

iħeġġu l-iskambju tal-aħjar prattiċi dwar is-

sistemi awtoregolatorji u koregolatorji 

madwar l-Unjoni. Fejn xieraq, il-

Kummissjoni għandha tippromwovi l-

adozzjoni ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-

Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda   126 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni u l-ERGA għandhom 

iħeġġu l-iskambju tal-aħjar prattiċi dwar is-

sistemi awtoregolatorji u koregolatorji 

madwar l-Unjoni. Fejn xieraq, il-

Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iżvilupp 

ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-Unjoni.; 

Il-Kummissjoni u l-ERGA għandhom 

iħeġġu l-iskambju tal-aħjar prattiċi dwar is-

sistemi koregolatorji madwar l-Unjoni. 

Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha 

tiffaċilita l-iżvilupp ta' kodiċijiet ta' 

kondotta tal-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda   127 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Iħeġġeġ lill-Istati Membri jitolbu 

lill-fornituri ta' servizzi awdjoviżivi biex 

ma jxandrux informazzjoni li d-

divulgazzjoni tagħha tista' tikkawża 

dannu finanzjarju, jew li t-tixrid tagħha 

jista' jippanikkja, jinforma ħażin jew 

jimmanipula lill-pubbliku, qabel it-

tħabbir uffiċjali tar-riżultat ta' inkjesti, 

verifiki jew kontrolli uffiċjali mill-

awtoritajiet kompetenti, peress li hemm il-

possibbiltà li din l-informazzjoni tista' 

tirriżulta li tkun falza u jkollha impatt 

finanzjarju ħażin fuq is-suq intern. 

 L-eżenzjonijiet għandhom japplikaw għal 

każijiet meta l-irtirar pubbliku huwa 

meħtieġ u jitħabbar uffiċjalment mill-

awtoritajiet kompetenti jew isir b'mod 

spontanju minn aġent ekonomiku, kif 

ukoll każijiet li fihom tinġibed l-attenzjoni 

tal-konsumaturi b'mod pubbliku għal 

riskji potenzjali. 

Or. ro 

 

Emenda   128 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Christel Schaldemose, Jytte Guteland 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt aa (ġdid) 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafi 2a u 2b (ġodda) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin: 

 "2a. Ikel li fih ħafna xaħam, zokkor jew 
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melħ għandu jiġi identifikat bl-użu tal-

mudell ta' profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju 

Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa. 

 2b. Għall-finijiet tal-punti (e) u (ea) tal-

paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 

jiddeterminaw is-sigħat bl-akbar numru 

ta' telespettaturi li huma udjenzi tat-tfal 

fit-territorju tagħhom skont is-sitwazzjoni 

nazzjonali." 

Or. en 

 

Emenda   129 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt aa (ġdid) 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt (e) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (aa) fil-paragrafu 1, il-punt (e) jinbidel 

b'dan li ġej: 

"(e) komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għal xorb alkoħoliku 

m'għandhomx ikunu mmirati 

speċifikament lejn il-minorenni u ma 

għandhomx jinkoraġġixxu l-konsum 

immoderat ta' tali xorb; 

"(e) l-esponiment tat-tfal u tal-minorenni 

għal komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għal xorb alkoħoliku għandu 

jitnaqqas u tali komunikazzjonijiet ma 

għandhomx jinkoraġġixxu l-konsum 

immoderat ta' tali xorb u ma għandhomx 

jakkumpanjaw programm immirat lejn 

udjenza tat-tfal, fil-forma ta' xandira ta' 

pawża għal reklami matul, 

immedjatament qabel jew immedjatament 

wara tali programm, jew jiġu inklużi f'tali 

programm, u għandhom ikunu pprojbiti 

matul is-sigħat bl-akbar numru ta' 

telespettaturi li huma udjenzi tat-tfal;" 

Or. en 

 

Emenda   130 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Emilian Pavel, Christel Schaldemose 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt -a (ġdid) 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt e 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (-a) fil-paragrafu 1, il-punt (e) jinbidel 

b'dan li ġej: 

"(e) komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għal xorb alkoħoliku 

m'għandhomx ikunu mmirati speċifikament 

lejn il-minorenni u ma għandhomx 

jinkoraġġixxu l-konsum immoderat ta' tali 

xorb;" 

"(e) komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għal xorb alkoħoliku 

m'għandhomx ikunu mmirati speċifikament 

lejn il-minorenni, ma għandhomx 

jinkoraġġixxu l-konsum immoderat ta' tali 

xorb u ma għandhomx jakkumpanjaw 

programm immirat lejn udjenza tat-tfal, 

fil-forma ta' xandira ta' pawża għal 

reklami matul, immedjatament qabel jew 

immedjatament wara tali programm, jew 

jiġu inklużi f'tali programm, u għandhom 

ikunu pprojbiti matul is-sigħat bl-akbar 

numru ta' telespettaturi li huma udjenzi 

tat-tfal;" 

Or. en 

 

Emenda   131 

Fredrick Federley 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt aa (ġdid) 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) fil-paragrafu 1, il-punt (e) jinbidel 

b'dan li ġej: 

 "(e) il-komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għal xorb alkoħoliku ma 

għandhomx ikunu mmirati speċifikament 

lejn il-minorenni, jevitaw l-esponiment 

għall-minorenni u ma għandhomx 

jinkoraġġixxu l-konsum ta' tali xorb;" 
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Or. en 

 

Emenda   132 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt aa (ġdid) 

Direttiva 2010/-13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) Fil-paragrafu 1, jiddaħħal il-punt 

li ġej: 

 "(ea) il-komunikazzjonijiet kummerċjali 

għal xorb alkoħoliku għandhom ikunu 

pprojbiti matul il-ħinijiet bl-akbar numru 

ta' telespettaturi li huma tfal, li għandhom 

jiġu definiti fil-livell nazzjonali, iżda mill-

inqas sad-21:00;" 

Or. en 

 

Emenda   133 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u 

koregolatorji dwar komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi mhux xierqa 

għax-xorb alkoħoliku. Dawk il-kodiċijiet 

għandhom jintużaw biex jillimtaw b'mod 

effettiv l-esponiment tal-minorenni għall-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. 

3. L-Istati Membri għandhom 

jadottaw miżuri biex inaqqsu l-

esponiment tal-adolexxenti għall-

komunikazzjonijiet kummerċjali ta' xorb 

alkoħoliku. Komunikazzjonijiet 

kummerċjali li jippreċedu, isegwu jew 

jinterrompu programmi mmirati lejn 

udjenza tal-adolexxenti bejn is-7:00 u l-

23:00 għandhom ikunu pprojbiti. 

Mingħajr preġudizzju għall-adozzjoni ta' 

miżuri regolatorji, l-Istati Membri u l-
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Kummissjoni għandhom iħeġġu l-iżvilupp 

ta' inizjattivi awtoregolatorji u 

koregolatorji, inklużi kodiċijiet ta' 

kondotta, biex inaqqsu aktar l-esponiment 

tal-adoloxxenti għal komunikazzjonijiet 

kummerċjali bħal dawn li jakkumpanjaw 

jew huma inklużi fil-programmi li 

għandhom udjenza sinifikanti ta' 

minorenni. 

Or. en 

 

Emenda   134 

Margrete Auken 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u 

koregolatorji dwar komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi mhux xierqa 

għax-xorb alkoħoliku. Dawk il-kodiċijiet 

għandhom jintużaw biex jillimtaw b'mod 

effettiv l-esponiment tal-minorenni għall-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. 

3. L-Istati Membri għandhom 

jintroduċu leġiżlazzjoni biex jipprevjenu 
komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa għax-xorb 

alkoħoliku u biex inaqqsu b'mod effettiv l-

esponiment tat-tfal u tal-minorenni għal 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. Din il-

leġiżlazzjoni għandha tkopri ix-xandiriet 

televiżivi, is-servizzi tal-midja awdjoviżiva 

on-demand, il-pjattaformi ta' video-

sharing u l-pjattaformi tal-midja soċjali, u 

għandu jkollha l-għan, fost l-oħrajn, li 

tipprojbixxi tali komunikazzjonijiet matul 

il-ħinijiet tas-soltu bl-akbar numru ta' 

telespettaturi li huma tfal u minorenni. 

Or. en 

 

Emenda   135 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa għax-xorb 

alkoħoliku. Dawk il-kodiċijiet għandhom 

jintużaw biex jillimtaw b'mod effettiv l-

esponiment tal-minorenni għall-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. 

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom jiżguraw l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta koregolatorji dwar 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa għax-xorb 

alkoħoliku. 

Or. en 

 

Emenda   136 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa għax-xorb 

alkoħoliku. Dawk il-kodiċijiet għandhom 

jintużaw biex jillimtaw b'mod effettiv l-

esponiment tal-minorenni għall-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. 

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa għax-xorb 

alkoħoliku. Dawk il-kodiċijiet għandhom 

jintużaw biex jillimtaw b'mod effettiv l-

esponiment tal-minorenni għall-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku u ma 

għandhomx iħeġġu l-konsum immoderat 

ta' tali xorb. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Il-konsum immoderat tal-alkoħol għandu jiġi indirizzat ukoll. 

 

Emenda   137 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa għax-xorb 

alkoħoliku. Dawk il-kodiċijiet għandhom 

jintużaw biex jillimtaw b'mod effettiv l-

esponiment tal-minorenni għall-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. 

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta koregolatorji dwar 

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa għax-xorb 

alkoħoliku. Dawk il-kodiċijiet għandhom 

jintużaw biex jillimtaw b'mod effettiv l-

esponiment ta' gruppi vulnerabbli bħall-

minorenni għall-komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb 

alkoħoliku. 

Or. en 

 

Emenda   138 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom iħeġġu l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa għax-xorb 

alkoħoliku. Dawk il-kodiċijiet għandhom 

jintużaw biex jillimtaw b'mod effettiv l-

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom jiżguraw l-iżvilupp ta' kodiċijiet 

ta' kondotta awtoregolatorji u koregolatorji 

dwar komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi mhux xierqa għax-xorb 

alkoħoliku. Dawk il-kodiċijiet għandhom 

jintużaw biex jillimtaw b'mod effettiv l-
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esponiment tal-minorenni għall-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. 

esponiment tal-minorenni għall-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku. 

Or. it 

 

Emenda   139 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom jiżguraw l-iżvilupp ta' 

kodiċijiet ta' kondotta awtoregolatorji u 

koregolatorji dwar komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi mhux xierqa 

għal-logħob tal-azzard. Dawn il-kodiċijiet 

għandhom jintużaw biex jillimitaw b'mod 

effettiv l-esponiment tal-minorenni għall-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għal-logħob tal-azzard. 

Or. it 

 

Emenda   140 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni u l-ERGA 

għandhom iħeġġu l-iskambju tal-aħjar 

prattiċi dwar is-sistemi awtoregolatorji u 

koregolatorji madwar l-Unjoni. Jekk jitqies 

xieraq, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita 

4. Il-Kummissjoni u l-ERGA 

għandhom jiżguraw l-iskambju tal-aħjar 

prattiċi dwar is-sistemi awtoregolatorji u 

koregolatorji madwar l-Unjoni. Jekk jitqies 

xieraq, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita 
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l-iżvilupp ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-

Unjoni."; 

l-iżvilupp ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-

Unjoni."; 

Or. it 

Emenda   141 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni u l-ERGA 

għandhom iħeġġu l-iskambju tal-aħjar 

prattiċi dwar is-sistemi awtoregolatorji u 

koregolatorji madwar l-Unjoni. Jekk jitqies 

xieraq, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita 

l-iżvilupp ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-

Unjoni." 

4. Il-Kummissjoni u l-ERGA 

għandhom iħeġġu l-iskambju tal-aħjar 

prattiċi dwar is-sistemi awtoregolatorji u 

koregolatorji madwar l-Unjoni. Jekk jitqies 

xieraq, il-Kummissjoni għandha 

tippromwovi l-adozzjoni ta' kodiċijiet ta' 

kondotta tal-Unjoni." 

Or. en 

 

Emenda   142 

Ian Duncan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni u l-ERGA 

għandhom iħeġġu l-iskambju tal-aħjar 

prattiċi dwar is-sistemi awtoregolatorji u 

koregolatorji madwar l-Unjoni. Jekk jitqies 

xieraq, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita 

l-iżvilupp ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-

Unjoni." 

4. Il-Kummissjoni u l-ERGA 

għandhom iħeġġu l-iskambju tal-aħjar 

prattiċi dwar is-sistemi awtoregolatorji u 

koregolatorji madwar l-Unjoni. Fejn 

meħtieġ, il-Kummissjoni u l-ERGA 

għandhom jippromwovu l-adozzjoni ta' 

kodiċijiet ta' kondotta tal-Unjoni." 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Ir-responsabbiltà għall-abbozzar u għall-adozzjoni ta' kodiċijiet se tibqa' kompetenza tal-

firmatarji. 

 

Emenda   143 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni u l-ERGA 

għandhom iħeġġu l-iskambju tal-aħjar 

prattiċi dwar is-sistemi awtoregolatorji u 

koregolatorji madwar l-Unjoni. Jekk jitqies 

xieraq, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita 

l-iżvilupp ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-

Unjoni.; 

4. Il-Kummissjoni u l-ERGA 

għandhom iħeġġu l-iskambju tal-aħjar 

prattiċi dwar is-sistemi koregolatorji 

madwar l-Unjoni. Jekk jitqies xieraq, il-

Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iżvilupp 

ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-Unjoni." 

Or. en 

 

Emenda   144 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt ba (ġdid) 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) il-paragrafu 1 huwa sostitwit 

b'dan li ġej: 

 "1. Il-komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi provduti minn fornituri tas-

servizzi tal-media taħt il-ġurisdizzjoni tal-

Istati Membri għandhom ikunu permessi 

bil-kundizzjoni li jkunu jikkonformaw 

mar-rekwiżiti li ġejjin: 
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 (a) komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għandhom ikunu faċilment 

rikonoxxibbli bħala tali mit-telespettaturi. 

Kwalunkwe tip ta' komunikazzjoni 

kummerċjali awdjoviżiva bil-moħbi 

għandha għalhekk tkun ipprojbita; 

 (b) komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi m'għandhomx jużaw tekniki 

subliminali; 

 (c) komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi m'għandhomx: 

 (i) jippreġudikaw ir-rispett għad-dinjità 

tal-bniedem; 

 (ii) jinkludu, jittolleraw jew jippromwovu 

xi diskriminazzjoni kif previst fl-

Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; 

 (iii) jinkoraġġixxu mġiba li hija 

preġudizzjali għas-saħħa jew għas-

sigurtà; 

 (iv) jinkoraġġixxu mġiba preġudizzjali 

għall-ħarsien tal-ambjent; 

 (v) jinkoraġġixxu mġiba preġudizzjali 

għat-trattament xieraq tal-annimali; 

 (d) il-forom kollha ta' komunikazzjonijiet 

kummerċjali awdjoviżivi għal sigaretti u 

prodotti oħrajn tat-tabakk għandhom 

ikunu pprojbiti; 

 (e) kull forma ta' komunikazzjoni 

kummerċjali awdjoviżiva li turi u/jew 

tippromwovi l-logħob tal-azzard 

("gambling" u "gaming") u l-ġbir ta' 

mħatri għandha tkun ipprojbita; 

 (f) komunikazzjoni kummerċjali 

awdjoviżiva għal (i) prodotti mediċinali 

għall-użu mill-bniedem soġġetti għal 

preskrizzjoni medika obbligatorja, (ii) 

prodotti mediċinali veterinarji li 

għandhom proprjetajiet jew sustanzi 

anaboliċi, antiinfjammatorji, anti-

infettivi, kontra l-kanċer, ormonali jew 

psikotropiċi, (iii) trattamenti mediċi ta' 

natura invażiva, esklużi s-sempliċi 
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interventi estetiċi mhux invażivi, 

għandhom ikunu pprojbiti; 

 (g) kull forma ta' komunikazzjoni 

kummerċjali awdjoviżiva li turi u/jew 

tippromwovi prodotti u servizzi finanzjarji 

li jiġi ppruvat li huma ta' ħsara għall-

konsumaturi, b'mod partikolari dawk li 

jinkludu riskji intrinsiċi li mhumiex 

rikonoxxibbli faċilment u immedjatament 

mill-persuna mhix esperta, għandha tkun 

ipprojbita; 

 (h) komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi, matul u bejn il-programmi, 

immirati għall-udjenza tat-tfal għandhom 

ikunu pprojbiti; 

 (i) komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi ma għandhomx jikkaġunaw 

detriment fiżiku, mentali jew morali lill-

adolexxenti 

 Għalhekk huma ma għandhomx iħajru 

lill-adoloxxenti biex jixtru jew jikru 

prodott jew servizz billi jisfruttaw in-

nuqqas ta' esperjenza jew il-kredulità 

tagħhom, iħeġġuhom biex jipperswadu 

lill-ġenituri tagħhom jew lil oħrajn biex 

jixtru l-prodotti jew is-servizzi rreklamati, 

jisfruttaw il-fiduċja speċjali li l-

adolexxenti għandhom fil-ġenituri, l-

għalliema jew persuni oħrajn, jew juru 

lill-adolexxenti b'mod mhux raġonevoli 

f'sitwazzjonijiet ta' periklu, jew 

f'sitwazzjonijiet attraenti li mhumiex 

marbuta man-natura tal-prodott 

irreklamat." 

Or. en 

 

Emenda   145 

Christofer Fjellner 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt ba (ġdid) 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) fil-paragrafu 1, jiddaħħal il-punt li 

ġej: 

 "(fa) il-komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi għal servizzi tal-logħob tal-

azzard ma għandhomx ikunu mmirati 

speċifikament lejn il-minorenni u 

għandhom jinkludu messaġġ ċar li jindika 

l-età minima li taħtha l-logħob tal-azzard 

mhuwiex permess." 

Or. en 

 

Emenda   146 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid) 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) fl-Artikolu 9(1), jitħassar il-

punt (e). 

Or. en 

 

Emenda   147 

Margrete Auken 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid) 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (12a) Fl-Artikolu 10, il-paragrafu 2 

huwa sostitwit b'dan li ġej: 

"2. Servizzi tal-media awdjoviżiva jew 

programmi m'għandhomx jiġu 

"2. Servizzi tal-media awdjoviżiva jew 

programmi m'għandhomx jiġu 
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sponsorizzati minn impriżi li l-attività 

prinċipali tagħhom hija l-manifattura jew 

il-bejgħ ta' sigaretti u prodotti oħrajn tat-

tabakk." 

sponsorizzati minn impriżi li l-attività 

prinċipali tagħhom hija l-manifattura jew 

il-bejgħ ta' sigaretti u prodotti oħrajn tat-

tabakk, xorb alkoħoliku, jew ikel u xorb li 

fihom nutrijenti u sustanzi b'effett 

nutrittiv jew fiżjoloġiku, li l-konsum 

eċċessiv tagħhom fid-dieta ġenerali 

mhuwiex irrakkomandat, b'mod 

partikolari xaħam, xaħam saturat, aċidi 

xaħmin trans, melħ jew sodju u zokkor. 

 Il-mudell ta' profili nutrizzjonali tal-

Uffiċċju Reġjonali tad-WHO għall-

Ewropa għandu jintuża sabiex tinħoloq 

differenza bejn l-ikel u x-xorb abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva tagħhom." 

Or. en 

 

Emenda   148 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid) 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (12a) Fl-Artikolu 10, il-paragrafu 2 

huwa sostitwit b'dan li ġej: 

"2. Servizzi tal-media awdjoviżiva jew 

programmi m'għandhomx jiġu 

sponsorizzati minn impriżi li l-attività 

prinċipali tagħhom hija l-manifattura jew 

il-bejgħ ta' sigaretti u prodotti oħrajn tat-

tabakk." 

"2. Servizzi tal-media awdjoviżiva jew 

programmi m'għandhomx jiġu 

sponsorizzati minn impriżi li l-attività 

prinċipali tagħhom hija: 

 (a) logħob tal-azzard ("gambling" u 

"gaming") u ġbir ta' mħatri; 

 (b) il-manifattura jew il-bejgħ ta' sigaretti 

u prodotti oħrajn tat-tabakk, xorb 

alkoħoliku, jew prodotti mediċinali u 

trattamenti mediċi; 

 (c) il-bejgħ ta' prodotti u servizzi ta' 
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investiment finanzjarju; 

 (d) il-manifattura jew il-bejgħ ta' ikel u 

xorb mhux alkoħoliku pprojbiti milli jiġu 

reklamati skont il-mudell ta' profili 

nutrizzjonali tal-Uffiċċju Reġjonali tad-

WHO għall-Ewropa." 

Or. en 

 

Emenda   149 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid) 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (12a) Fl-Artikolu 10, il-paragrafu 2 

huwa sostitwit b'dan li ġej: 

"Servizzi tal-media awdjoviżiva jew 

programmi m'għandhomx jiġu 

sponsorizzati minn impriżi li l-attività 

prinċipali tagħhom hija l-manifattura jew 

il-bejgħ ta' sigaretti u prodotti oħrajn tat-

tabakk." 

"Servizzi tal-media awdjoviżiva jew 

programmi m'għandhomx jiġu 

sponsorizzati minn impriżi li l-attività 

prinċipali tagħhom hija l-manifattura jew 

il-bejgħ ta' sigaretti u prodotti oħrajn tat-

tabakk, xorb alkoħoliku, u ikel u xorb 

mhux alkoħoliku li fihom ħafna xaħam, 

xaħam saturat, aċidi xaħmin trans, melħ 

jew sodju u zokkor. 

 Biex jiġi identifikat tali ikel, għandu 

japplika l-mudell ta' profili nutrizzjonali 

tal-Uffiċċju Reġjonali tad-WHO għall-

Ewropa." 

Or. en 

 

Emenda   150 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 2010/13/UE 
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Artikolu 11 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali għandha tkun amissibbli fis-

servizzi kollha tal-midja awdjoviżiva, ħlief 

fl-aħbarijiet u fi programmi dwar ġrajjiet 

kurrenti, fil-programmi dwar affarijiet 

tal-konsumatur, fil-programmi reliġjużi u 

fil-programmi b'numru sinifikanti ta' 

udjenza tat-tfal. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda   151 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali għandha tkun amissibbli fis-

servizzi kollha tal-midja awdjoviżiva, ħlief 

fl-aħbarijiet u fi programmi dwar ġrajjiet 

kurrenti, fil-programmi dwar affarijiet 

tal-konsumatur, fil-programmi reliġjużi u 

fil-programmi b'numru sinifikanti ta' 

udjenza tat-tfal. 

2. L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali għandha tkun ipprojbita. 

Or. da 

 

Emenda   152 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali għandha tkun amissibbli fis-

servizzi kollha tal-midja awdjoviżiva, ħlief 

fl-aħbarijiet u fi programmi dwar ġrajjiet 

kurrenti, fil-programmi dwar affarijiet tal-

konsumatur, fil-programmi reliġjużi u fil-

programmi b'numru sinifikanti ta' 

udjenza tat-tfal. 

2. L-inklużjoni ta' prodotti 

kummerċjali għandha tkun amissibbli fis-

servizzi kollha tal-midja awdjoviżiva, ħlief 

fl-aħbarijiet u fi programmi dwar ġrajjiet 

kurrenti, fil-programmi dwar affarijiet tal-

konsumatur, fil-programmi reliġjużi u fil-

programmi tat-tfal. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda għandha l-għan li tiċċara aktar id-dispożizzjoni. 

 

Emenda   153 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-programmi li jinkludu l-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali 

għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li 

ġejjin: 

3. B'deroga mill-paragrafu 2, l-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali 

għandha tkun permessa f'dawn il-każijiet 
li ġejjin, ħlief jekk Stat Membru jiddeċiedi 

mod ieħor: 

Or. da 

 

Emenda   154 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1– punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(a) il-kontenut tagħhom u, fil-każ ta' 

xandir televiżiv, l-iskedar tagħhom fl-ebda 

ċirkostanza ma għandu jkun influwenzat 

b'tali mod li jaffettwa r-responsabbiltà u l-

indipendenza editorjali tal-fornitur ta' 

servizz tal-midja; 

(a) f'xogħlijiet ċinematografiċi, f'films 

u f'sensiliet magħmulin għal servizzi tal-

midja awdjoviżiva, fi programmi tal-

isports u fi programmi ta' divertiment 

leġġer; 

Or. da 

 

Emenda   155 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1– punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) huma ma għandhomx iħeġġu 

direttament ix-xiri jew il-kiri ta' oġġetti 

jew servizzi; 

(b) fejn ma jkun hemm l-ebda ħlas 

iżda biss il-forniment ta' ċerti oġġetti jew 

servizzi mingħajr ħlas, bħall-armar ta' 

produzzjoni u l-premjijiet, bil-ħsieb tal-

inklużjoni tagħhom fi programm; 

 id-deroga prevista fil-punt (a) 

m'għandhiex tapplika għal programmi 

tat-tfal; 

Or. da 

 

Emenda   156 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c u subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

it-telespettaturi għandhom ikunu 

mgħarrfa b'mod ċar bl-eżistenza tal-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali. Il-

programmi li fihom l-inklużjoni ta' 

Il-programmi li jkun fihom inkużjoni ta' 

prodotti kummerċjali għandhom 

jissodisfaw tal-inqas ir-rekwiżiti kollha li 
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prodotti kummerċjali għandhom ikunu 

identifikati b'mod xieraq fil-bidu u fit-

tmiem tal-programm, u meta programm 

jerġa' jibda wara waqfa pubbliċitarja, 

sabiex tiġi evitata kwalunkwe konfużjoni 

min-naħa tat-telespettatur; 

ġejjin: 

 (a) il-kontenut tagħhom u, fil-każ ta' 

xandir televiżiv, l-iskedar tagħhom fl-ebda 

ċirkostanza ma għandu jkun influwenzat 

b'tali mod li jaffettwa r-responsabbiltà u l-

indipendenza editorjali tal-fornitur ta' 

servizzi tal-midja; 

 (b) huma ma għandhomx iħeġġu b'mod 

dirett ix-xiri jew il-kiri ta' oġġetti jew 

servizzi, b'mod partikolari billi jagħmlu 

referenzi promozzjonali speċjali għal 

dawk l-oġġetti jew is-servizzi; 

 (c) huma m'għandhomx jagħtu 

prominenza mhux dovuta lill-prodott 

inkwistjoni; 

 (d) it-telespettaturi għandhom ikunu 

mgħarrfa b'mod ċar bl-eżistenza tal-

inklużjoni ta' prodotti kummerċjali. Il-

programmi li fihom l-inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali għandhom ikunu 

identifikati b'mod xieraq fil-bidu u fit-

tmiem tal-programm, u meta programm 

jerġa' jibda wara waqfa pubbliċitarja, 

sabiex tiġi evitata kwalunkwe konfużjoni 

min-naħa tat-telespettatur; 

Or. da 

 

Emenda   157 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Bħala eċċezzjoni, l-Istati Membri jistgħu Bħala eċċezzjoni, l-Istati Membri jistgħu 
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jagħżlu li jirrinunzjaw ir-rekwiżiti stabbiliti 

fil-punt (c) diment li l-programm 

ikkonċernat la jkun ġie prodott u lanqas 

ikkummissjonat mill-fornitur tas-servizz 

tal-midja nnifsu jew minn kumpanija 

affiljata mal-fornitur tas-servizz tal-midja. 

jagħżlu li jirrinunzjaw ir-rekwiżiti stabbiliti 

fil-punt (d) diment li l-programm 

ikkonċernat la jkun ġie prodott u lanqas 

ikkummissjonat mill-fornitur tas-servizz 

tal-midja nnifsu jew minn kumpanija 

affiljata mal-fornitur tas-servizz tal-midja. 

Or. da 

 

Emenda   158 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt ba u bb u subparagrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) xorb alkoħoliku; 

 (bb) ikel u xorb mhux alkoħoliku b'ħafna 

xaħam, xaħam saturat, aċidi xaħmin 

trans, melħ jew sodju u zokkor. 

 Biex jiġi identifikat l-ikel imsemmi fil-

punt (bb), għandu japplika l-mudell ta' 

profili nutrizzjonali tal-Uffiċċju Reġjonali 

tad-WHO għall-Ewropa. 

Or. en 

 

Emenda   159 

Margrete Auken 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) xorb alkoħoliku, jew inklużjoni ta' 

prodotti kummerċjali minn impriżi li l-

attività prinċipali tagħhom hija l-
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manifattura jew il-bejgħ ta' xorb 

alkoħoliku; 

Or. en 

 

Emenda   160 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) xorb alkoħoliku; 

Or. en 

 

Emenda   161 

Frédérique Ries, Fredrick Federley 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 (ġdid) 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) xorb alkoħoliku 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-inklużjoni ta' prodotti kummerċjali hija teknika ta' kummerċjalizzazzjoni effettiva li ma 

għandhiex tinkludi xorb alkoħoliku. 

 

Emenda   162 

Margrete Auken 

 

Proposta għal direttiva 
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt bb u subparagrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) ikel u xorb li fihom nutrijenti u 

sustanzi b'effett nutrittiv jew fiżjoloġiku, li 

l-konsum eċċessiv tagħhom fid-dieta 

ġenerali mhuwiex irrakkomandat, b'mod 

partikolari xaħam, xaħam saturat, aċidi 

xaħmin trans, melħ jew sodju u zokkor. 

 Il-mudell ta' profili nutrizzjonali tal-

Uffiċċju Reġjonali tad-WHO għall-

Ewropa għandu jintuża sabiex tinħoloq 

differenza bejn l-ikel u x-xorb abbażi tal-

kompożizzjoni nutrittiva tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda   163 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt bb (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) ikel u xorb mhux alkoħoliku 

b'ħafna xaħam, aċidi xaħmin trans, melħ 

jew sodju u zokkor. 

Or. en 

 

Emenda   164 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 12 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 

xierqa sabiex jiżguraw li l-programmi 

pprovduti mill-fornituri ta' servizzi tal-

midja awdjoviżiva taħt il-ġurisdizzjoni 

tagħhom, li jistgħu jfixklu l-iżvilupp fiżiku, 

mentali jew morali tal-minorenni jkunu 

disponibbli biss b'tali mod li jiżguraw li l-

minorenni normalment ma jarawhomx jew 

ma jismgħuhomx. Miżuri bħal dawn 

jistgħu jinkludu l-għażla tal-ħin tax-

xandira, l-għodod li jivverifikaw l-età jew 

miżuri tekniċi oħrajn. Huma għandhom 

ikunu proporzjonali għall-ħsara potenzjali 

tal-programm. 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 

kollha meħtieġa u xierqa sabiex jiżguraw 

li l-programmi pprovduti mill-fornituri ta' 

servizzi tal-midja awdjoviżiva u fornituri 

ta' pjattaforma ta' video-sharing taħt il-

ġurisdizzjoni tagħhom, li jistgħu jfixklu l-

iżvilupp fiżiku, mentali jew morali tal-

minorenni, jew li jagħmlu ħsara fiżika, 

mentali jew morali lill-integrità tal-

persuni anzjani u l-kategoriji vulnerabbli 
jkunu disponibbli biss b'tali mod li 

jiżguraw li l-minorenni u tali kategoriji 

normalment ma jarawhomx jew ma 

jismgħuhomx. Miżuri bħal dawn jistgħu 

jinkludu l-għażla tal-ħin tax-xandira, l-

għodod li jivverifikaw l-età jew miżuri 

tekniċi adegwati u effettivi oħrajn. Huma 

għandhom ikunu proporzjonali għall-ħsara 

potenzjali tal-programm. 

Or. en 

 

Emenda   165 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 

xierqa sabiex jiżguraw li x-xandiriet 

televiżivi minn xandara taħt il-

ġurisdizzjoni tagħhom ma jkunu jinkludu 

ebda programm li jista' serjament ifixkel 

l-iżvilupp fiżiku, mentali jew morali tal-

minorenni, b'mod partikolari programmi 

li jinvolvu pornografija jew vjolenza 

gratwiti. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-għan tal-emenda huwa li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-minorenni. 

 

Emenda   166 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-aktar kontenut ta' ħsara, bħal vjolenza 

u pornografija gratwiti, għandhom ikunu 

soġġetti għall-aktar miżuri stretti, bħal 

kriptaġġ u kontroll effettiv mill-ġenituri.; 

Programmi li jistgħu serjament ifixklu l-

iżvilupp fiżiku, mentali jew morali tal-

minorenni, b'mod partikolari programmi 

li jinvolvu servizzi tal-midja awdjoviżiva 

on-demand ta' pornografija jew ta' 

vjolenza gratwiti għandhom ikunu soġġetti 

għall-aktar miżuri stretti, bħal kriptaġġ u 

kontroll effettiv mill-ġenituri. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-għan tal-emenda huwa li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-minorenni. 

 

Emenda   167 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva on-demand taħt il-

ġuriżdizzjoni tagħhom ikollhom mill-inqas 

sehem ta' 20 % ta' xogħlijiet Ewropej fil-

katalgu tagħhom u jiżguraw prominenza ta' 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva on-demand taħt il-

ġuriżdizzjoni tagħhom ikollhom mill-inqas 

sehem ta' 40 % ta' xogħlijiet Ewropej fil-

katalgu tagħhom u jiżguraw prominenza ta' 
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dawn ix-xogħlijiet. dawn ix-xogħlijiet. 

Or. fr 

 

Emenda   168 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 20 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

16. Fl-Artikolu 20, il-paragrafu 2, l-

ewwel sentenza hija sostitwita b'dan li ġej: 

imħassar 

"It-trażmissjoni ta' films magħmula għat-

televiżjoni (esklużi sensiliet, serje u 

dokumentarji), xogħlijiet ċinematografiċi 

u programmi tal-aħbarijiet jistgħu jiġu 

interrotti minn reklamar televiżiv u/jew 

telebejgħ darba waqt kull perjodu skedat 

ta' mill-inqas 20 minuta."; 

 

Or. fr 

 

Emenda   169 

Margrete Auken 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-Artikolu 23 huwa sostitwit b'dan 

li ġej: 

imħassar 

"Artikolu 23  

1. Il-proporzjon ta' kuljum ta' spots ta' 

reklamar fuq it-televiżjoni u spots ta' 

telebejgħ fil-perjodu bejn is-7:00 u l-23:00 

ma għandux jaqbeż l-20 %. 
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2. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 

għal: 

 

(a) avviżi magħmula mix-xandar 

b'konnessjoni mal-programmi tiegħu stess 

u prodotti anċillari meħuda direttament 

minn dawk il-programmi jew ma' 

programmi minn entitajiet oħrajn li 

jappartjenu għall-istess grupp tal-midja; 

 

(b) avviżi ta' sponsorizzazzjoni;  

(c) inklużjoni ta' prodotti kummerċjali.";  

  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva fil-forma attwali tagħha tgħid li "Ii-proporzjon ta' spots ta' reklamar televiżiv u 

spots ta' teleshopping televiżiv f'siegħa speċifika tal-arloġġ m'għandux jeċċedi 20 %.", b'hekk 

tistabbilixxi limitu ta' kull siegħa, li huwa aktar xieraq. 

 

Emenda   170 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 23 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-proporzjon ta' kuljum ta' spots 

ta' reklamar fuq it-televiżjoni u spots ta' 

telebejgħ fil-perjodu bejn is-7:00 u l-23:00 

ma għandux jaqbeż l-20 %. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda   171 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 

Direttiva 2010/13/UE 
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Artikolu 23 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-proporzjon ta' kuljum ta' spots ta' 

reklamar fuq it-televiżjoni u spots ta' 

telebejgħ fil-perjodu bejn is-7:00 u l-23:00 

ma għandux jaqbeż l-20 %. 

(1) Il-proporzjon ta' kuljum ta' spots ta' 

reklamar fuq it-televiżjoni u spots ta' 

telebejgħ fi kwalunkwe siegħa fil-perjodu 

bejn is-7:00 u l-23:00 ma għandux jaqbeż 

l-20 %. 

 (Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 

kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 

tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 

kollu.) 

Or. ro 

 

Emenda   172 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 23 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-proporzjon ta' kuljum ta' spots 

ta' reklamar fuq it-televiżjoni u spots ta' 

telebejgħ fil-perjodu bejn is-7:00 u l-23:00 

ma għandux jaqbeż l-20 %. 

1. Il-persentaġġ tal-ħin tax-xandir 

għal spots ta' reklamar televiżiv u spots ta' 

telebejgħ f'siegħa partikolari ma għandux 

jaqbeż l-20 %. 

Or. fr 

 

Emenda   173 

Christel Schaldemose 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 23 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-proporzjon ta' kuljum ta' spots ta' 1. Il-proporzjon ta' spots ta' reklamar 
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reklamar fuq it-televiżjoni u spots ta' 

telebejgħ fil-perjodu bejn is-7:00 u l-23:00 

ma għandux jaqbeż l-20 %. 

fuq it-televiżjoni u spots ta' telebejgħ 

f'siegħa partikolari ma għandux jaqbeż l-

20 %. 

Or. da 

Emenda   174 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

a) avviżi magħmula mix-xandar 

b'konnessjoni mal-programmi tiegħu stess 

u prodotti anċillari meħuda direttament 

minn dawk il-programmi jew ma' 

programmi minn entitajiet oħrajn li 

jappartjenu għall-istess grupp tal-midja; 

a) avviżi magħmula mix-xandar 

b'konnessjoni mal-programmi tiegħu stess 

u prodotti anċillari meħuda direttament 

minn dawk il-programmi; 

Or. fr 

 

Emenda   175 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 

14 u 15 tad-Direttiva 2000/31/KE, l-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri 

ta' pjattaforma ta' video-sharing jieħdu l-

miżuri xierqa biex: 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 

14 u 15 tad-Direttiva 2000/31/KE, l-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri 

ta' servizzi tal-midja awdjoviżiva bħall-

pjattaforma ta' video-sharing jieħdu l-

miżuri xierqa biex: 

Or. en 
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Emenda   176 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jipproteġu l-minorenni minn 

kontenut li jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, 

mentali jew morali tagħhom; 

(a) jipproteġu l-gruppi vulnerabbli 

bħall-minorenni minn kontenut li jista' 

jfixkel l-iżvilupp fiżiku, mentali jew morali 

tagħhom; 

Or. en 

 

Emenda   177 

Marc Joulaud 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

b) jipproteġu ċ-ċittadini kollha minn 

kontenut li fih inċitament għall-vjolenza 

jew għall-mibegħda kontra grupp ta' 

persuni jew membru ta' tali grupp definit 

b'referenza għas-sess, ir-razza, il-kulur, ir-

reliġjon, id-dixxendenza jew l-oriġini 

nazzjonali jew etnika. 

b) jipproteġu ċ-ċittadini kollha minn 

kontenut li fih inċitament għat-terroriżmu, 

għall-vjolenza jew għall-mibegħda kontra 

grupp ta' persuni jew membru ta' tali grupp 

definit b'referenza għas-sess, ir-razza, il-

kulur, ir-reliġjon, id-dixxendenza jew l-

oriġini nazzjonali jew etnika. 

Or. fr 

Emenda   178 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

l-miżuri xierqa sabiex jiżguraw li l-

programmi pprovduti mill-fornituri ta' 

pjattaforma ta' video-sharing taħt il-

ġurisdizzjoni tagħhom, li jistgħu jfixklu l-

iżvilupp fiżiku, mentali jew morali tal-

minorenni jkunu disponibbli biss b'tali 

mod li jiżguraw li l-minorenni 

normalment ma jarawhomx jew ma 

jismgħuhomx. 

 Miżuri bħal dawn jistgħu jinkludu l-

għodod li jivverifikaw l-età jew miżuri 

tekniċi oħrajn. Huma għandhom ikunu 

proporzjonali għall-ħsara potenzjali tal-

programm. 

 L-aktar kontenut ta' ħsara, bħal vjolenza 

u pornografija gratwiti, għandhom ikunu 

soġġetti għall-aktar miżuri stretti, bħal 

kriptaġġ u kontroll effettiv mill-ġenituri. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-għan tal-emenda huwa li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-minorenni bil-kuntest ta' pjattaformi ta' 

video-sharing. 

 

Emenda   179 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dak li jikkostitwixxi miżura xierqa għall-

finijiet tal-paragrafu 1 għandu jiġi 

determinat fid-dawl tan-natura tal-kontenut 

inkwistjoni, il-ħsara li jista' jikkawża, il-

karatteristiċi tal-kategorija ta' persuni li 

għandhom jiġu protetti kif ukoll id-drittijiet 

u l-interessi leġittimi involuti, inklużi dawk 

Dak li jikkostitwixxi miżura xierqa għall-

finijiet tal-paragrafi 1 u 1a għandu jiġi 

determinat mill-Istati Membri li 

għandhom ġurisdizzjoni fuq il-fornituri 

ta' pjattaforma ta' videosharing fid-dawl 

tan-natura tal-kontenut inkwistjoni, il-ħsara 

li jista' jikkawża, il-karatteristiċi tal-
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tal-fornituri ta' pjattaforma ta' video-

sharing u l-utenti li ħolqu u/jew tellgħu l-

kontenut kif ukoll l-interess pubbliku. 

kategorija ta' persuni li għandhom jiġu 

protetti kif ukoll id-drittijiet u l-interessi 

leġittimi involuti, inklużi dawk tal-fornituri 

ta' pjattaforma ta' video-sharing u l-utenti li 

ħolqu u/jew tellgħu l-kontenut kif ukoll l-

interess pubbliku. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda tiċċara li l-Istati Membri huma responsabbli għall-kompitu. 

 

Emenda   180 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dak li jikkostitwixxi miżura xierqa għall-

finijiet tal-paragrafu 1 għandu jiġi 

determinat fid-dawl tan-natura tal-kontenut 

inkwistjoni, il-ħsara li jista' jikkawża, il-

karatteristiċi tal-kategorija ta' persuni li 

għandhom jiġu protetti kif ukoll id-drittijiet 

u l-interessi leġittimi involuti, inklużi dawk 

tal-fornituri ta' pjattaforma ta' video-

sharing u l-utenti li ħolqu u/jew tellgħu l-

kontenut kif ukoll l-interess pubbliku. 

Dak li jikkostitwixxi miżura xierqa għall-

finijiet tal-paragrafu 1 għandu jiġi 

determinat fid-dawl tan-natura tal-kontenut 

inkwistjoni, il-ħsara li jista' jikkawża, il-

karatteristiċi tal-kategorija ta' persuni li 

għandhom jiġu protetti kif ukoll id-drittijiet 

u l-interessi leġittimi involuti, inklużi dawk 

tal-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva bħall-fornituri ta' pjattaforma 

ta' video-sharing u l-utenti li ħolqu u/jew 

tellgħu l-kontenut kif ukoll l-interess 

pubbliku. 

Or. en 

 

Emenda   181 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 
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Artikolu 28a – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) id-definizzjoni u l-applikazzjoni fit-

termini u l-kundizzjonijiet tal-fornituri ta' 

pjattaforma ta' video-sharing tal-kunċetti ta' 

inċitament għall-vjolenza jew għall-

mibegħda kif imsemmi fil-punt (b) tal-

paragrafu 1 u tal-kontenut li jista' jfixkel l-

iżvilupp fiżiku, mentali jew morali tal-

minorenni, skont l-Artikoli 6 u 12 

rispettivament; 

(a) id-definizzjoni u l-applikazzjoni fit-

termini u l-kundizzjonijiet tal-fornituri ta' 

servizzi tal-midja awdjoviżiva bħall-

fornituri ta' pjattaforma ta' video-sharing 

tal-kunċetti ta' inċitament għall-vjolenza 

jew għall-mibegħda kif imsemmi fil-punt 

(b) tal-paragrafu 1 u tal-kontenut li jista' 

jfixkel l-iżvilupp fiżiku, mentali jew morali 

ta' gruppi vulernabbli bħall-minorenni, 

skont l-Artikoli 6 u 12 rispettivament 

Or. en 

 

Emenda   182 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-istabbiliment u t-tħaddim ta' 

sistemi ta' verifika tal-età għall-utenti ta' 

pjattaformi ta' video-sharing fir-rigward ta' 

kontenut li jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, 

mentali jew morali tal-minorenni; 

(c) l-istabbiliment u t-tħaddim ta' 

sistemi ta' verifika tal-età għall-utenti ta' 

servizzi tal-midja awdjoviżiva bħall-

pjattaformi ta' video-sharing fir-rigward ta' 

kontenut li jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, 

mentali jew morali tal-minorenni 

Or. en 

 

Emenda   183 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-istabbiliment u t-tħaddim ta' 

sistemi li jippermettu lill-utenti ta' 

pjattaformi ta' video-sharing biex 

jikklassifikaw il-kontenut imsemmi fil-

paragrafu 1; 

(d) l-istabbiliment u t-tħaddim ta' 

sistemi li jippermettu lill-utenti ta' servizzi 

tal-midja awdjoviżiva bħall-pjattaformi ta' 

video-sharing biex jikklassifikaw il-

kontenut imsemmi fil-paragrafu 1; 

Or. en 

 

Emenda   184 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) il-provvediment għal sistemi ta' 

kontroll mill-ġenituri fir-rigward ta' 

kontenut li jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, 

mentali jew morali tal-minorenni; 

(e) il-provvediment għal sistemi ta' 

kontroll mill-ġenituri fir-rigward ta' 

kontenut li jista' jfixkel l-iżvilupp fiżiku, 

mentali jew morali ta' gruppi vulnerabbli 

bħall-minorenni; 

Or. en 

 

Emenda   185 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt f 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) l-istabbiliment u t-tħaddim ta' 

sistemi li permezz tagħhom il-fornituri ta' 

pjattaforma ta' video-sharing jispjegaw 

lill-utenti ta' pjattaformi ta' video-sharing 

x'effett ikun ingħata għar-rappurtar u l-

għoti ta' sinjal imsemmija fil-punt (b). 

(f) l-istabbiliment u t-tħaddim ta' 

sistemi li permezz tagħhom il-fornituri ta' 

servizzi tal-midja awdjoviżiva bħall-

pjattaformi ta' video-sharing jispjegaw lill-

utenti ta' tali servizzi x'effett ikun ingħata 

għar-rappurtar u l-għoti ta' sinjal 
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imsemmija fil-punt (b). 

Or. en 

 

Emenda   186 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu l-mekkaniżmi meħtieġa biex 

jivvalutaw l-adegwatezza tal-miżuri 

msemmija fil-paragrafi 2 u 3 meħudin 

minn fornituri ta' pjattaforma ta' video-

sharing. L-Istati Membri għandhom jafdaw 

dan il-kompitu lill-awtoritajiet maħtura 

skont l-Artikolu 30. 

4. L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu l-mekkaniżmi meħtieġa biex 

jivvalutaw l-adegwatezza tal-miżuri 

msemmija fil-paragrafi 2 u 3 meħudin 

minn fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva bħall-fornituri ta' pjattaforma 

ta' video-sharing. L-Istati Membri 

għandhom jafdaw dan il-kompitu lill-

awtoritajiet maħtura skont l-Artikolu 30. 

Or. en 

 

Emenda   187 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Istati Membri ma għandhomx 

jimponu fuq il-fornituri ta' pjattaforma ta' 

video-sharing miżuri li huma aktar stretti 

mill-miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2. 

L-Istati Membri ma għandhomx jiġu 

preklużi milli jimponu miżuri aktar stretti 

fir-rigward tal-kontenut illegali. Meta 

jadottaw tali miżuri, huma għandhom 

5. L-Istati Membri ma għandhomx 

jimponu fuq il-fornituri ta' servizzi tal-

midja awdjoviżiva bħall-fornituri ta' 
pjattaforma ta' video-sharing miżuri li 

huma aktar stretti mill-miżuri msemmija 

fil-paragrafi 1 u 2. L-Istati Membri ma 

għandhomx jiġu preklużi milli jimponu 

miżuri aktar stretti fir-rigward tal-kontenut 
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jirrispettaw il-kundizzjonijiet stabbiliti 

mid-dritt tal-Unjoni applikabbli, bħal 

pereżempju, fejn ikun xieraq, dawk 

stabbiliti fl-Artikoli 14 u 15 tad-Direttiva 

2000/31/KE u fl-Artikolu 25 tad-Direttiva 

2011/93/UE. 

illegali. Meta jadottaw tali miżuri, huma 

għandhom jirrispettaw il-kundizzjonijiet 

stabbiliti mid-dritt tal-Unjoni applikabbli, 

bħal pereżempju, fejn ikun xieraq, dawk 

stabbiliti fl-Artikoli 14 u 15 tad-Direttiva 

2000/31/KE u fl-Artikolu 25 tad-Direttiva 

2011/93/UE. 

Or. en 

 

Emenda   188 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li jkunu disponibbli mekkaniżmi 

ta' lment u rimedju għas-soluzzjoni ta' 

tilwim bejn l-utenti u l-fornituri ta' 

pjattaforma ta' video-sharing b'rabta mal-

applikazzjoni tal-miżuri xierqa msemmija 

fil-paragrafi 1 u 2. 

6. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li jkunu disponibbli mekkaniżmi 

ta' lment u rimedju għas-soluzzjoni ta' 

tilwim bejn l-utenti u l-fornituri ta' servizzi 

tal-midja awdjoviżiva bħall-fornituri ta' 
pjattaforma ta' video-sharing b'rabta mal-

applikazzjoni tal-miżuri xierqa msemmija 

fil-paragrafi 1 u 2. 

Or. en 

 

Emenda   189 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Il-Kummissjoni u l-ERGA 

għandhom iħeġġu lill-fornituri ta' 

pjattaforma ta' video-sharing biex 

7. Il-Kummissjoni u l-ERGA 

għandhom iħeġġu lill-fornituri ta' servizzi 

tal-midja awdjoviżiva bħall-fornituri ta' 



 

AM\1112182MT.docx 109/114 PE595.453v03-00 

 MT 

jikkondividu l-aħjar prattiċi dwar sistemi 

koregolatorji madwar l-Unjoni. Fejn 

xieraq, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita 

l-iżvilupp ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-

Unjoni. 

pjattaforma ta' video-sharing biex 

jikkondividu l-aħjar prattiċi dwar sistemi 

koregolatorji madwar l-Unjoni Fejn xieraq, 

il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-

iżvilupp ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-

Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda   190 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28a – paragrafu 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Il-fornituri ta' pjattaforma ta' video-

sharing jew, fejn applikabbli, l-

organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lil 

dawk il-fornituri f'dan ir-rigward 

għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni 

abbozz ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-Unjoni 

u emendi għal kodiċijiet ta' kondotta 

eżistenti tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tista' 

titlob lill-ERGA biex jagħti opinjoni dwar 

l-abbozzi, l-emendi jew l-estensjonijiet ta' 

dawk il-kodiċijiet ta' kondotta. Il-

Kummissjoni tista' tagħti pubbliċità xierqa 

lil dawk il-kodiċijiet ta' kondotta. 

8. Il-fornituri ta' servizzi tal-midja 

awdjoviżiva bħall-fornituri ta' pjattaforma 

ta' video-sharing jew, fejn applikabbli, l-

organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lil 

dawk il-fornituri f'dan ir-rigward 

għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni 

abbozz ta' kodiċijiet ta' kondotta tal-Unjoni 

u emendi għal kodiċijiet ta' kondotta 

eżistenti tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tista' 

titlob lill-ERGA biex jagħti opinjoni dwar 

l-abbozzi, l-emendi jew l-estensjonijiet ta' 

dawk il-kodiċijiet ta' kondotta. Il-

Kummissjoni tista' tagħti pubbliċità xierqa 

lil dawk il-kodiċijiet ta' kondotta. 

Or. en 

 

Emenda   191 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28b – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

fornituri ta' pjattaforma ta' video-sharing li 

mhumiex stabbiliti fit-territorju tagħhom, 

iżda li għandhom jew kumpanija omm jew 

sussidjarja li hija stabbilita fit-territorju 

tagħhom jew li huma parti minn grupp u 

entità oħra ta' dak il-grupp hija stabbilita 

fit-territorju tagħhom, jitqiesu li kienu 

stabbiliti fit-territorju tagħhom għall-

finijiet tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 

2000/31/KEE. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

fornituri ta' servizzi tal-midja awdjoviżiva 

bħall-fornituri ta' pjattaforma ta' video-

sharing li mhumiex stabbiliti fit-territorju 

tagħhom, iżda li għandhom jew kumpanija 

omm jew sussidjarja li hija stabbilita fit-

territorju tagħhom jew li huma parti minn 

grupp u entità oħra ta' dak il-grupp hija 

stabbilita fit-territorju tagħhom, jitqiesu li 

kienu stabbiliti fit-territorju tagħhom għall-

finijiet tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 

2000/31/KEE. 

Or. en 

 

Emenda   192 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 28b – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom 

jikkomunikaw lill-Kummissjoni lista tal-

fornituri ta' pjattaforma ta' video-sharing 

stabbiliti fit-territorju tagħhom u l-kriterji, 

stabbiliti fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 

2000/31/KE u fil-paragrafu 1, li fuqhom 

hija bbażata l-ġurisdizzjoni tagħhom. 

Huma għandhom jaġġornaw il-lista b'mod 

regolari. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 

l-awtoritajiet regolatorji indipendenti 

kompetenti jkollhom aċċess għal din l-

informazzjoni.; 

2. L-Istati Membri għandhom 

jikkomunikaw lill-Kummissjoni lista tal-

fornituri ta' servizzi tal-midja awdjoviżiva 

bħall-fornituri ta' pjattaforma ta' video-

sharing stabbiliti fit-territorju tagħhom u l-

kriterji, stabbiliti fl-Artikolu 3(1) tad-

Direttiva 2000/31/KE u fil-paragrafu 1, li 

fuqhom hija bbażata l-ġurisdizzjoni 

tagħhom. Huma għandhom jaġġornaw il-

lista b'mod regolari. Il-Kummissjoni 

għandha tiżgura li l-awtoritajiet regolatorji 

indipendenti kompetenti jkollhom aċċess 

għal din l-informazzjoni.; 

Or. en 

 

Emenda   193 



 

AM\1112182MT.docx 111/114 PE595.453v03-00 

 MT 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 30 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell 

nazzjonali taħt liema kwalunkwe utent jew 

fornitur ta' servizzi tal-midja jew fornitur 

ta' pjattaforma ta' video-sharing li huma 

affettwati minn deċiżjoni ta' awtorità 

regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt ta' 

appell kontra d-deċiżjoni quddiem korp ta' 

appell. Il-korp ta' appell għandu jkun 

indipendenti mill-partijiet involuti fl-

appell. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

jkunu jeżistu mekkaniżmi effettivi fil-livell 

nazzjonali taħt liema kwalunkwe utent jew 

fornitur ta' servizzi tal-midja inkluża l-

midja awdjoviżiva jew fornitur ta' 

pjattaforma ta' video-sharing li huma 

affettwati minn deċiżjoni ta' awtorità 

regolatorja nazzjonali jkollhom id-dritt ta' 

appell kontra d-deċiżjoni quddiem korp ta' 

appell. Il-korp ta' appell għandu jkun 

indipendenti mill-partijiet involuti fl-

appell. 

Or. en 

 

Emenda   194 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 30a – paragrafu 3 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) li jagħti opinjonijiet, meta mitlub 

mill-Kummissjoni, dwar il-kwistjonijiet 

previsti fl-Artikoli 2(5b), 6a(3), 9(2), 9(4) u 

dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mas-

servizzi tal-midja awdjoviżiva, b'mod 

partikolari dwar il-protezzjoni tal-

minorenni u l-inċitament għall-

mibegħda."; 

(e) li jagħti opinjonijiet, meta mitlub 

mill-Kummissjoni, dwar il-kwistjonijiet 

previsti fl-Artikoli 2(5b), 6a(3), 9(2), 9(4) u 

dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mas-

servizzi tal-midja awdjoviżiva, b'mod 

partikolari dwar il-protezzjoni ta' gruppi 

vulnerabbli bħall-minorenni u l-

inċitament għall-mibegħda. 

Or. en 
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Emenda   195 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Mhux aktar tard minn [data – mhux aktar 

tard minn erba' snin wara l-adozzjoni] u 

kull tliet snin minn hemm 'il quddiem, il-

Kummissjoni għandha tissottometti lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-

Direttiva. 

Mhux aktar tard minn [data – mhux aktar 

tard minn erba' snin wara l-adozzjoni] u 

kull tliet snin minn hemm 'il quddiem, il-

Kummissjoni għandha tissottometti lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-

Direttiva. Ir-rapport għandu jivvaluta l-

effettività tal-prattiki awtoregolatorji u 

koregolatorji fl-Istati Membri kollha, 

b'mod partikolari fid-dawl tal-prattiki ta' 

reklamar, meta jkollhom fil-mira 

tagħhom it-tfal u l-familji. Jekk ir-rapport 

jikkonkludi li l-kodiċijiet ta' kondotta 

awtoregolatorji dwar il-

komunikazzjonijiet kummerċjali 

awdjoviżivi, pereżempju għal ikel mhux 

tajjeb għas-saħħa u xorb biz-zokkor, ma 

tawx ir-riżultati mistennija fit-tnaqqis tal-

esponiment tat-tfal u l-minorenni, il-

Kummissjoni għandha tressaq proposta 

ta' regolament dwar dan is-suġġett 

speċifiku. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li tiġi stabbilita klawżola ta' reviżjoni, b'mod partikolari għall-prattiki ta' 

reklamar, sabiex id-drittijiet, is-saħħa u l-benessri tat-tfal jiġu protetti b'mod adegwat. 

 

Emenda   196 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23 



 

AM\1112182MT.docx 113/114 PE595.453v03-00 

 MT 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Mhux aktar tard minn [data – mhux aktar 

tard minn erba' snin wara l-adozzjoni] u 

kull tliet snin minn hemm 'il quddiem, il-

Kummissjoni għandha tissottometti lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-

Direttiva. 

Mhux aktar tard minn [data – mhux aktar 

tard minn tliet snin wara l-adozzjoni] u kull 

tliet snin minn hemm 'il quddiem, il-

Kummissjoni għandha tissottometti lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-

Direttiva. 

Or. en 

 

Emenda   197 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23 

Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Mhux aktar tard minn [data – mhux aktar 

tard minn erba' snin wara l-adozzjoni] u 

kull tliet snin minn hemm 'il quddiem, il-

Kummissjoni għandha tissottometti lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-

Direttiva. 

Mhux aktar tard minn [data – mhux aktar 

tard minn tliet snin wara l-adozzjoni] u kull 

tliet snin minn hemm 'il quddiem, il-

Kummissjoni għandha tissottometti lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-

Direttiva. 

 (Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 

kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 

tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 

kollu.) 

Or. ro 

Emenda   198 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23 
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Direttiva 2010/13/UE 

Artikolu 33 – paragrafu 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Mhux aktar tard minn... (tliet snin wara l-

adozzjoni ta' din id-Direttiva) il-

Kummissjoni għandha tħejji rapport 

għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill 

bi proposti biex jiġi limitat l-esponiment 

tal-minorenni għal komunikazzjonijiet 

kummerċjali ta' prodotti preġudizzjali 

għas-saħħa fuq l-internet u l-midja 

soċjali. 

Or. en 

 


