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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-għan tal-proposta huwa li ttejjeb il-qagħda soċjali tal-artisti, u b’mod partikolari l-mużiċisti 
tal-istudjo, filwaqt li tqis li l-artisti qed jgħixu aktar mill-perjodu attwali ta' protezzjoni għar-
rappreżentazzjonijiet tagħhom li huwa ta' 50 sena.

Il-produzzjoni fuq skala kbira ta’ fonogrammi hija essenzjalment fenomenu li beda fis-
snin 50. Jekk ma jsir xejn, matul l-għaxar snin li ġejjin ammont dejjem akbar ta’ 
rappreżentazzjonijiet irreġistrati u rilaxxati bejn l-1957 u l-1967 se jkunu mingħajr 
protezzjoni. Ladarba r-rappreżentazzjoni tagħhom fissa fuq fonogramma ma tibqax protetta, 
madwar 7 000 artist f’kull wieħed mill-Istati Membri kbar u numru proporzjonalment iżgħar 
fl-Istati Membri żgħar se jitilfu l-introjtu kollu tagħhom li jiġi minn drittijiet kuntrattwali u 
pretensjonijiet ta’ rimunerazzjoni statutarja mix-xandir u mill-komunikazzjoni pubblika tar-
rappreżentazzjonijiet tagħhom f’barijiet u diskoteki. 

Dan jaffettwa lill-artisti magħrufa (dawk li jirċievu drittijiet kuntrattwali) iżda speċjalment 
lill-eluf ta’ mużiċisti anonimi tal-istudjo (dawk li ma jirċevux drittijiet u jserrħu biss fuq il-
pretensjonijiet ta’ rimunerazzjoni statutarja) li kkontribwew għal fonogrammi fi tmiem is-
snin 50 u s-snin 60 u li ċedew id-drittijiet esklużivi tagħhom lill-produttur tal-fonogrammi 
kontra l-ħlas ta’ miżata fissa (‘buy out’). Il-ħlasijiet li jirċievu ta’ ‘rimunerazzjoni ġusta u 
unika’ għax-xandir u l-komunikazzjoni lill-pubbliku, li qatt ma jiġu assenjati lill-produttur ta’ 
fonogrammi, ikollhom jieqfu. 

Ir-rapporteur għal opinjoni jaqbel ħafna mal-proposta tal-Kummissjoni - din tipprovdi 
benefiċċji estiżi għall-artisti u l-produttturi ta' fonogrammi, u b'mod partikulari, kemm il-
klawsoli li jirrigwardaw l-imposta ta' 20% u kemm il-klawsola "use it or lose it" jiżguraw li 
jinterpretaw u mużicisti tal-istudjo, b'mod partikulari, jibbenefikaw b'mod sinifikattiv mill-
estensjoni tat-terminu u li d-drittijiet tagħhom jitħarsu tajjeb.

Ir-rapporteur għal-opinjoni jemmen li l-limitu ta' €2 miljuni għall-produtturi mhux meħtieġ 
għaliex dan jista' jżomm lil xi artisti milli jirċievu d-dħul li jeħtieġu u għalhekk jirrikkmanda 
li jitneħħa. L-istess jgħodd għall-proposti sabiex jitneħħew id-drittijiet tal-artisti, li għandhom 
jitneħħew għaliex dan jista' jwassal biex l-artisti jkunu żvantaġġjati finanzjarment.

Ir-rapporteur għal opinjoni jappoġġja bil-qawwa l-użu tad-dħul nett bħala parametru ta' 
riferiment biex tiġi kkalkulata l-imposta ta' 20% li jiżgura li l-produtturi jkunu jistgħu jnaqqsu 
l-ispejjeż raġonevoli li għandhom x'jaqsmu direttament mal-amministrazzjoni tal-estensjoni 
tat-terminu tal-protezzjoni tal-fonogramm. Jeħtieġ li jiġi żgurat li jkunu jistgħu jitnaqqsu biss 
dawk l-ispejjeż li jkunu relatati direttament sabiex ikun żgurat li l-artisti jingħataw ħlas ġust u 
konsistenti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) It-teknoloġiji ġodda joffru l-
possibilità tad-distribuzzjoni diġitali ta' 
fonogrammi b'servizzi online legali. 
F'dan il-qafas huma inklużi fonogrammi 
minn snin preċedenti hekk li tinħoloq l-
opportunità li jinbiegħu fonogrammi 
anqas popolari li jipproduċu dħul għal 
artisti li huma akbar fl-età u anqas 
popolari.    

Ġustifikazzjoni
L-estensjoni tal-perjodu ta' protezzjoni għal drittijiet relatati tagħti aktar motivazzjoni lill-
kumpaniji tad-diski biex jiddiġitalizzaw il-katalgi tagħhom. Servizzi ta' distribuzzjoni online 
b'hekk joħolqu prospetti ġodda għal ħafna reġistrazzjonijiet kif ukoll sorsi ġodda ta' dħul 
għall-artisti. Barra minn hekk, id-diġitalizzazzjoni ta' fonogrammi ta' snin ilu tipprovdi dħul 
għal artisti akbar fl-età u artisti anqas popolari li b'hekk jibbenefikaw minn bejgħ hekk 
imsejjaħ "longtail sales".  

Emenda 2

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 5 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

   (5b) Il-Parlament Ewropew jitlob lill-
Kummissjoni biex tniedi proċedura għal 
stima tal-impatt simili għal dik li saret 
għas-settur tal-mużika biex tqis jekk 
hemmx il-ħtieġa li jiżdied it-terminu ta' 
protezzjoni li japplika attwalment fis-
settur awdjoviżiv (artisti, produtturi u 
xandara).

Ġustifikazzjoni

Fil-prinċipju, il-kontribut kreattiv tal-artisti kollha għandu jkun rikonoxxut u rifless fid-
direttiva. Madankollu, minħabba li għadha ma saritx stima tal-impatt mill-Kummissjoni 
Ewropea dwar il-konsegwenzi ta' estensjoni possibbli tat-terminu ta' protezzjoni għall-artisti 
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f'setturi oħra, f'dan l-istadju din l-estensjoni mhix raġonevoli.  Għalhekk il-Kummissjoni qed 
tintalab li twettaq stima tal-impatt dwar is-settur awdjoviżiv.

Emenda 3

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-ewwel miżura tranżitorja ta’ 
akkumpanjament ma għandhiex timplika 
piż amministrattiv mhux proporzjonat fuq 
produtturi ta’ fonogrammi żgħar u ta’ 
daqs medju. Għalhekk, l-Istati Membri 
għandhom ikunu ħielsa li jeżentaw ċerti 
produtturi ta’ fonogrammi li jitqiesu 
żgħar u medji minħabba d-dħul annwali 
miksub bl-isfruttamenti kummerċjali ta’ 
fonogrammi.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Billi l-miżura ta’ akkumpanjament tranżitorja(ta' 20 %) tiġi kkalkulata skont id-dħul nett, 
mhux se jkun hemm spejjeż sproporzjonati għall-SMEs, għalhekk biex jiġi żgurat li l-artisti 
kollha jibbenefikaw minn dawn il-flejjes, ikun raġjonevoli li dawn jiġu inklużi fil-miżura.

Emenda 4

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Dawn il-fondi għandhom jitwarrbu 
biss għall-benefiċċju ta’ artisti li l-
prestazzjonijiet tagħhom jinsabu ffissati 
fuq fonogramma u li trasferew id-drittijiet 
tagħhom lill-produttur ta’ fonogramma 
kontra ħlas ta’ darba. Il-fondi mwarrba 
b’dan il-mod għandhom jitqassmu lil artisti 
mhux magħrufa mill-inqas darba fis-sena 
fuq bażi individwali. L-Istati Membri 
jistgħu jeżiġu li d-distribuzzjoni ta’ dawn 
il-fondi tiġi fdata lil soċjetajiet ta’ ġestjoni 
kollettiva li jirrappreżentaw lill-artisti.
Meta d-distribuzzjoni ta' dawn il-fondi tiġi 
fdata lis-soċjetajiet ta’ ġestjoni kollettiva,

(13) Dawn il-fondi għandhom jitwarrbu 
biss għall-benefiċċju ta’ artisti li l-
prestazzjonijiet tagħhom jinsabu ffissati 
fuq fonogramma u li trasferew id-drittijiet 
tagħhom lill-produttur ta’ fonogramma 
kontra ħlas ta’ darba. Il-fondi mwarrba 
b’dan il-mod għandhom jitqassmu lil artisti 
mhux magħrufa mill-inqas darba fis-sena 
fuq bażi individwali. L-Istati Membri 
għandhom jeżiġu li d-distribuzzjoni ta’ 
dawn il-fondi tiġi fdata lil soċjetajiet ta’ 
ġestjoni kollettiva li jirrappreżentaw lill-
artisti. Ir-regoli nazzjonali dwar dħul li ma 
jistax jiġi distribwit jistgħu jiġu applikati. 
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ir-regoli nazzjonali dwar dħul li ma jistax 
jiġi distribwit jistgħu jiġu applikati. 

Skont il-prinċipji li hemm fid-
Dikjarazzjoni Universali tal-UNESCO 
dwar id-Diversità Kulturali, soċjetajiet ta’ 
ġestjoni kollettiva għandhom irwol 
fundamentali biex tinżamm id-diversità 
kulturali.

Emenda 5

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) It-tieni miżura tranżitorja ta’ 
akkumpanjament għandha tkun li d-
drittijiet fl-iffissar tal-rappreżentazzjoni 
għandhom jerġgħu lura għand l-artist
jekk il-produttur ta’ fonogrammi jżomm 
lura milli joffri għall-bejgħ, fi kwantità
suffiċjenti, kopji ta' fonogramma li, fin-
nuqqas ta’ estensjoni tat-terminu, tkun fid-
dominju pubbliku jew milli jagħmel din il-
fonogramma disponibbli għall-pubbliku. 
Għaldaqstant, id-drittijiet tal-produttur ta’ 
fonogrammi fil-fonogramma għandhom 
jiskadu, biex tiġi evitata sitwazzjoni fejn 
dawn id-drittijiet ikunu jeżistu flimkien 
ma' dawk tal-artist fl-iffissar tal-
rappreżentazzjoni filwaqt li d-drittijiet tal-
aħħar ma jibqgħux jiġu trasferiti jew 
assenjati lill-produtturi ta’ fonogrammi.

(15) It-tieni miżura tranżitorja ta’ 
akkumpanjament għandha tkun li jekk il-
produttur ta’ fonogrammi ma joffrix aktar 
għall-bejgħ, fi kwantità suffiċjenti, kopji 
jew għall-inqas verżjoni waħda ta' 
fonogramma li, fin-nuqqas ta’ estensjoni 
tat-terminu, tkun fid-dominju pubbliku jew 
ma jagħmilx għall-inqas verżjoni waħda 
ta' din il-fonogramma disponibbli għall-
pubbliku, l-artist jista' jitolbu biex 
jagħmel dan, u jekk il-produttur ma 
jwettaqx din it-talba fi żmien raġjonevoli, 
l-artist jista' jtemm l-assenjazzjoni tad-
drittijiet fl-iffissar ta' dik il-prestazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Huwa raġonevoli li jkun hemm bżonn li produtturi ta' fonogrammi jagħmlu disponibbli fi 
kwantità suffiċjenti tal-anqas verżjoni waħda tal-fonogramma kkonċernata.

Emenda 6

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Din il-miżura ta’ akkumpanjament (16) Din il-miżura ta’ akkumpanjament 
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għandha tiżgura wkoll li fonogramma ma 
tibqax protetta ladarba ma ssirx disponibbli 
għall-pubbliku wara ċertu perjodu ta’ 
żmien wara l-estensjoni tat-terminu, għax 
id-detenturi tad-drittijiet ma jisfruttawhiex 
jew għax il-produttur ta’ fonogrammi jew 
l-artisti ma jistgħux jinstabu jew jiġu 
identifikati. Jekk, mar-riverżjoni, l-artist 
kellu perjodu raġjonevoli ta’ żmien biex 
jagħmel disponibbli għall-pubbliku l-
fonogramma li, fin-nuqqas tal-estensjoni 
tat-terminu, ma tibqax protetta, il-
fonogramma ma ssirx disponibbli għall-
pubbliku, id-drittijiet fil-fonogramma u fl-
iffissar tal-rappreżentazzjoni għandhom 
jiskadu.

għandha tiżgura wkoll li fonogramma ma 
tibqax protetta ladarba ma ssirx disponibbli 
għall-pubbliku wara ċertu perjodu ta’ 
żmien wara l-estensjoni tat-terminu, għax 
id-detenturi tad-drittijiet ma jisfruttawhiex 
jew għax il-produttur ta’ fonogrammi jew 
l-artisti ma jistgħux jinstabu jew jiġu 
identifikati.

Ġustifikazzjoni

Il-klawsola "use it ot lose it" hija maħsuba biex tipproteġi d-drittijiet tal-artisti li jinterpretaw 
u biex tiżgura li produtturi ta' fonogrammi ma jkunux jistgħu jnaqqsu dawn id-drittijiet b'mod 
inġust. Il-Premessa 15 tilħaq dan il-għan, u l-miżuri l-oħra fi Premessa 16 ma jipprovdu ebda 
benefiċċju ieħor għall-artisti - u f'bosta każi jwasslu biex l-artisti jispiċċaw minn taħt.

Emenda 7

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  (17a) Fost il-miżuri ta' akkumpanjament 
tranżitorji hemm l-eżerċizzju mandatorju 
kollettiv tad-drittijiet tal-artisti u l-
produtturi ta' fonogrammi rigward 
servizzi "on-demand" minn xandara tal-
produzzjonijiet tagħhom għar-radju jew 
għat-televiżjoni li minnhom tagħmel parti 
integrali l-mużika, minn fonogrammi 
ppubblikati legalment. Din is-sistema ta' 
ġestjoni kollettiva tad-drittijiet 
tikkomplementa s-sistema ta' 
rimunerazzjoni għax-xandir ta' 
fonogrammi ppubblikati legalment skont 
l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2006/115/KE 
u tiggarantixxi li matul il-perjodu sħiħ 
tal-protezzjoni ta' fonogrammi ppubblikati 
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legalment, l-artisti li jinterpretaw u l-
produtturi tal-fonogrammi relevanti 
jircievu parti ġusta mir-rimunerazzjoni 
għall-użu "on-demand" ta' 
produzzjonijiet.

Emenda 8

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  (19a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-proposta li jiġi estiż it-
terminu ta' protezzjoni għad-drittijiet tal-
artisti tkun akkumpanjata 
b'dispożizzjonijiet leġiżlattivi li joffru 
protezzjoni lill-artisti taħt forma ta' 
kundizzjonijiet kuntrattwali ġusti rigward 
trasferiment jew assenjazzjoni.

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn ta’ armonizzazzjoni fil-livell tal-UE dwar it-termini kuntrattwali f'każ ta' 
trasferiment jew assenjazzjoni; madankollu, tajjeb li wieħed jiġbed l-attenzjoni tal-Istati 
Membri dwar il-fatt li normalment, l-artisti m’għandhomx saħħa vera biex jinnegozjaw, 
għaldaqstant it-termini ta’ dawn il-kuntratti normalment ikunu ta’ benefiċċju għal naħa 
waħda biss.

Emenda 9

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2006/116/KE
Artikolu 10a – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li 
produttur ta’ fonogrammi li d-dħul 
annwali tiegħu, matul is-sena ta’ qabel 
dik li għaliha tħallset ir-rimunerazzjoni 
msemmija, ma jaqbiżx il-livell minimu ta’ 
€ 2 miljun, ma jkollux l-obbligu li 

imħassаr
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jiddedika mill-inqas 20 fil-mija tad-dħul li 
hu kiseb, matul is-sena ta’ qabel dik li 
għaliha tħallset ir-rimunerazzjoni 
msemmija, mir-riproduzzjoni, 
distribuzzjoni u disponibbiltà ta’ dawn il-
fonogrammi li fir-rigward tagħhom, 
permezz tal-Artikolu 3 (1) u (2) fil-
verżjoni tagħhom qabel l-emenda mid-
Direttiva [// niżżel: in-numru ta’ din id-
direttiva li temenda]/KE, l-artist u l-
produttur ta’ fonogrammi ma jibqgħux 
protetti fil-31 ta’ Diċembru tas-sena 
kkonċernata.

Ġustifikazzjoni

Billi l-miżura ta’ akkumpanjament tranżitorja (ta' 20 %) se tiġi kkalkulata skont id-dħul nett, 
mhux se jkun hemm spejjeż sproporzjionati għall-SMEs, għalhekk biex jiġi żgurat li l-artisti 
kollha jibbenefikaw minn dawn il-flejjes, ikun raġjionevoli li dawn jiġu inklużi fil-miżura.

Emenda 10

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2006/116/KE
Artikolu 10a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jirregolaw jekk 
tistax tiġi imposta amministrazzjoni mis-
soċjetajiet ta’ ġestjoni kollettiva tad-dritt li 
tinkiseb rimunerazzjoni supplimentari 
annwali msemmija fil-paragrafu 3, u sa 
liema punt.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
d-dritt li tinkiseb rimunerazzjoni 
supplimentari annwali msemmija fil-
paragrafu 3 jiġi amministrat mis-soċjetà 
ta’ ġestjoni kollettiva.

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li soċjetajiet ta' ġestjoni kollettiva jqassmu bl-aktar mod preċiż u fuq bażi 
individwali r-rimunerazzjoni li jkunu ġabru f'isem l-artisti.

Emenda 11
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Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2006/116/KE
Artikolu 10a – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  5a. Is-soċjetajiet ta' ġestjoni għandhom 
iqassmu fuq bażi individwali din ir-
rimunerazzjoni waqt li jqisu l-użu tal-
prestazzjonijiet ta' kull artist.

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li soċjetajiet ta' ġestjoni kollettiva jqassmu bl-aktar mod preċiż u fuq bażi 
individwali r-rimunerazzjoni li jkunu ġabru f'isem l-artisti.

Emenda 12

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2006/116/KE
Artikolu 10a – paragrafu 5 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Fir-rigward tal-amministrazzjoni ta' 
drittijiet għal servizzi "on-demand" minn 
xandara tal-produzzjonijiet tagħhom 
għar-radju jew għat-televizjoni li 
jinkorporaw muzika minn fonogrammi 
ppublikati legalment, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-drittijiet tal-artisti 
u tal-produtturi ta' fonogrammi li jagħtu 
jew jirrifjutaw awtorizzazzjoni biex isir 
użu ta' dan it-tip, jistgħu jiġu eżerċitati 
biss permezz tas-soċjetà ta' ġestjoni 
kollettiva li ġiet stabbilita biex tiġbor u 
tqassam ir-rimunerazzjoni għax-xandir 
ta' fonogrammi ta' dan it-tip.

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tat-terminu ta' protezzjoni għall-artisti u l-produtturi ta' fonogrammi taggrava d-
diffikultajiet amministrattivi għax-xandara tar-radju u tat-televiżjoni sabiex jingħataw id-
drittijiet neċessarji relatati ma' servizzi "on-demand" għall-produzzjonijiet tagħhom, 
partikolarment tal-arkivji tagħhom. Sabiex ikun hemm kemm ġestjoni effiċjenti tad-drittijiet, 



AD\756690MT.doc 11/13 PE414.333v02-00

MT

kif imħeġġeġ mill-Premessa 26 tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Awtur (InfoSoc)tal-2001, 
kif ukoll sehem ġust għad-detenturi kollha ta' dritt għall-użu "on-demand" ta' produzzjonijiet 
imxandra, ikun xieraq li din is-sistema ta' rimunerazzjoni tkun kumplimentata minn skema ta' 
liċenzja kollettiva mandatorja għal użu ta' dan it-tip.

Emenda 13

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2006/116/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk, wara l-mument li fih, permezz tal-
Artikolu 3 (1) u (2) fil-verżjoni tagħhom 
qabel l-emenda mid-Direttiva [// niżżel: in-
numru ta’ din id-direttiva li temenda]/KE, 
l-artist u l-produttur ta’ fonogrammi ma 
jibqgħux ikunu protetti fir-rigward, 
rispettivament, tal-iffissar tal-
rappreżentazzjoni u l-fonogramma, il-
produttur ta’ fonogrammi jieqaf milli joffri
kopji tal-fonogramma għall-bejgħ fi 
kwantità suffiċjenti jew milli jagħmilha 
disponibbli għall-pubbliku, b’mezzi bil-fili 
jew bla fili, b’tali mod li l-membri tal-
pubbliku jistgħu jkollhom aċċess għalihom 
minn post u fi żmien magħżul minnhom 
b'mod individwali, l-artist jista' jtemm il-
kuntratt ta' trasferiment jew 
assenjazzjoni. Fejn fonogramma jkun 
fiha l-iffissar ta' rappreżentazzjonijiet ta' 
pluralità ta’ artisti li jinterpretaw, dawn 
jistgħu jtemmu l-kuntratti tagħhom ta’ 
trasferiment jew assenjazzjoni b’mod 
konġunt biss. Jekk il-kuntratt ta’ 
trasferiment jew assenjazzjoni jintemm 
skont is-sentenzi 1 jew 2, id-drittijiet tal-
produttur ta’ fonogrammi fil-fonogramma 
għandhom jiskadu.

6. Jekk, wara l-mument li fih, permezz tal-
Artikolu 3 (1) u (2) fil-verżjoni tagħhom 
qabel l-emenda mid-Direttiva [// niżżel: in-
numru ta’ din id-direttiva li temenda]/KE, 
l-artist u l-produttur ta’ fonogrammi ma 
jibqgħux ikunu protetti fir-rigward, 
rispettivament, tal-iffissar tal-
rappreżentazzjoni u l-fonogramma, il-
produttur ta’ fonogrammi ma joffrix aktar
kopji ta’ mill-inqas verżjoni waħda tal-
fonogramma għall-bejgħ fi kwantità 
suffiċjenti jew jagħmel disponibbli għall-
pubbliku, b’mezzi bil-fili jew bla fili, mill-
inqas verżjoni waħda tal-fonogramm b’tali 
mod li l-membri tal-pubbliku jistgħu 
jkollhom aċċess għalih minn post u fi 
żmien magħżul minnhom b'mod 
individwali, l-artist jista' jitlob lill-
produttur biex iwettaq dan, u jekk il-
produttur ma jwettaqx din it-talba fi 
żmien raġonevoli, l-artist jista' jtemm l-
assenjazzjoni tad-drittijiet f’din il-
fonogramma. 

Ġustifikazzjoni

Huwa raġonevoli li jkun hemm bżonn li produtturi ta' fonogrammi jagħmlu disponibbli fi 
kwantità suffiċjenti tal-anqas verżjoni waħda tal-fonogramma kkonċernata.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2006/116/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, wara l-mument li fih, permezz tal-
Artikolu 3 (1) u (2) fil-verżjoni tagħhom 
qabel l-emenda mid-Direttiva [// niżżel: 
in-numru ta’ din id-direttiva li 
temenda]/KE, l-artist u l-produttur ta’ 
fonogrammi ma jibqgħux protetti fir-
rigward, rispettivament, tal-iffissar tal-
rappreżentazzjoni u l-fonogramma, il-
fonogramma ma ssirx disponibbli għall-
pubbliku, b’mezzi bil-fili jew bla fili, b’tali 
mod li l-membri tal-pubbliku jistgħu 
jkollhom aċċess għalihom minn post u fi 
żmien magħżul minnhom b’mod 
individwali, id-drittijiet tal-produttur ta’ 
fonogrammi fil-fonogramma u d-drittijiet 
tal-artisti li jinterpretaw li jinterpretaw li 
għandhom x’jaqsmu mal-iffissar tal-
rappreżentazzjoni tagħhom għandhom 
jiskadu.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-klawsola "use it ot lose it" hija maħsuba biex tipproteġi d-drittijiet tal-artisti li jinterpretaw 
u biex tiżgura li produtturi ta' fonogrammi ma jkunux jistgħu jnaqqsu dawn id-drittijiet b'mod 
inġust. L-Artikolu 10, paragrafu 1, subparagrafu 1 jirnexxilu jagħmel dan, u l-miżuri l-oħra 
fis-subparagrafu 2 ma jipprovdu ebda benefiċċju ieħor għall-artisti - u f'bosta każi jwasslu 
biex l-artisti jispiċċaw minn taħt.
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