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Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 25
PREMESSA 1 A (ġdida)

(1a) Ir-reviżjoni tad-Direttiva 89/552/KEE 
għandu jkollha primarjament l-għan li 
takkomoda l-bidla u ż-żieda fil-
kompetizzjoni fl-industrija tas-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja fis-suq globali. Qafas 
regolatorju aktar liberali u dirett 
jinkoraġġixxi tkabbir fl-ekonomija, ħolqien 
ta' impjieg u innovazzjoni, b'konformita 
ma' l-Istrateġija ta' Liżbona. 

Or. en
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Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Emenda 26
PREMESSA 2 A (ġdida)

(2a) Il-liberta u l-pluraliżmu tal-midja 
huma prerekwiżiti għal rispett sħiħ tad-dritt 
għal-liberta ta' espressjoni u informazzjoni, 
u l-każistika tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem tirrikonoxxi li l-Istati 
għandhom dmir jipproteġu l-pluraliżmu 
tal-midja u, fejn hemm bżonn, jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiggarantixxu dan.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija bbażata fuq il-prinċipju li l-midja hija prodott kemm kulturali kif ukoll 
ekonomiku u d-direttiva għandha għalhekk tqis iż-żewġ aspetti, bħalma tagħmel il-
leġiżlazzjoni relevanti kurrenti.

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 27
PREMESSA 3

(3) L-importanza ta' servizzi awdjoviżivi tal-
midja għas-soċjetajiet, id-demokrazija u l-
kultura tiġġustifika l-applikazzjoni ta' regoli 
speċifiċi għal dawn is-servizzi.

(3) L-importanza ta' servizzi awdjoviżivi tal-
midja għas-soċjetajiet, id-demokrazija, l-
edukazzjoni u l-kultura u n-natura nnifisha 
tas-servizzi awdjoviżivi, li huma 
simultanjament prodotti kulturali u 
ekonomiċi, jiġġustifikaw l-applikazzjoni ta' 
regoli speċifiċi għal dawn is-servizzi sabiex 
jiddefendu, b'mod partikulari, il-libertajiet 
u d-drittijiet fundamentali li jinsabu fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-
Unjoni Ewropea, il-Konvenzjoni Ewropea 
dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, u 
l-Patt tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-
Libertajiet Ċivili u Politiċi, u biex 
tiggarantixxi l-protezzjoni ta' nies 
minorenni, vulnerabbli jew b'diżabilita.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Is-servizzi awdjoviżivi għandhom jitqiesu f'termini kemm tal-valur tas-suq kif ukoll tal-valur 
kulturali tagħhom.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Emenda 28
PREMESSA 3

(3) L-importanza ta' servizzi awdjoviżivi tal-
midja għas-soċjetajiet, id-demokrazija u l-
kultura tiġġustifika l-applikazzjoni ta' regoli 
speċifiċi għal dawn is-servizzi.

(3) L-importanza ta' servizzi awdjoviżivi tal-
midja għas-soċjetajiet, id-demokrazija u l-
kultura tiġġustifika l-applikazzjoni ta' regoli 
speċifiċi għal dawn is-servizzi; billi l-midja 
għandha tipprovdi liċ-ċittadini bil-mezzi 
biex jivvalutaw u jinterpretaw ir-realta 
b'mod kritiku, u biex jagħmlu użu aħjar ta' 
l-ammont ta' informazzjoni li dejjem qed 
jiżdied u li huma bbombardjati bih, kif 
konfermat fir-Rakkomandazzjoni 
1466(2000) tal-Kunsill ta' l-Ewropa;  billi, 
barra minn hekk, ladarba servizzi bħal 
dawn huma regolati kif xieraq, iċ-ċittadini 
għandhom ikunu jistgħu jagħżlu l-midja u 
t-tip ta' komunikazzjoni l-aktar adegwati, u 
b'hekk jiksbu l-mezzi biex jeżerċitaw bis-
sħiħ id-dritt tagħhom għal-liberta ta' l-
informazzjoni u l-espressjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test propost il-ġdid huwa bbażat fuq il-prinċipju li l-midja hija prodott kemm kulturali kif 
ukoll ekonomkui, u d-direttiva għandha għalhekk tqis iż-żewġ aspetti.

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 29
PREMESSA 3

(3) L-importanza ta' servizzi awdjoviżivi tal-
midja għas-soċjetajiet, id-demokrazija u l-
kultura tiġġustifika l-applikazzjoni ta' regoli 
speċifiċi għal dawn is-servizzi.

(3) L-importanza ta' servizzi awdjoviżivi tal-
midja u l-kontenut li jgħaddu għas-
soċjetajiet, id-demokrazija u l-kultura 
jiġġustifikaw l-applikazzjoni għal dawn is-
servizzi ta' regoli speċifiċi li huma mmirati 
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prinċipalment li jissalvagwardjaw u 
jkabbru l-pluraliżmu fil-midja ta' l-
informazzjoni fil-forom varji kollha 
tagħhom.

Or. it

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 30
PREMESSA 3

(3) L-importanza ta' servizzi awdjoviżivi tal-
midja għal soċjetajiet, demokrazija u kultura 
tiġġustifika l-applikazzjoni ta' regoli 
speċifiċi għal dawn is-servizzi.

(3) L-importanza ta' servizzi awdjoviżivi tal-
midja għal soċjetajiet, demokrazija u kultura 
tiġġustifika l-applikazzjoni ta' regoli 
speċifiċi limitati għal dawn is-servizzi, iżda 
biss meta jkunu assolutament essenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu kompetittivi, is-servizzi awdjoviżivi tal-midja m'għandhomx ikunu mtaqqla 
żżejjed b'regolamenti.

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 31
PREMESSA 4

(4) Servizzi awdjoviżivi tradizzjonali tal-
midja u servizzi fuq talba emerġenti joffru 
opportunitajiet sinifikanti ta' impjiegi fil-
Komunità, b'mod partikulari f'intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju, u jistimulaw tkabbir 
ekonomiku u investiment.

(4) Servizzi awdjoviżivi tradizzjonali tal-
midja u servizzi fuq talba emerġenti joffru 
opportunitajiet sinifikanti ta' impjiegi fil-
Komunità, b'mod partikulari f'intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju, u jistimulaw tkabbir 
ekonomiku u investiment. Il-faċilitar ta' 
aċċess tekniku għal servizzi awdjoviżivi 
għal kulħadd, partikolarment għal gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni bħalma huma 
persuni b'diżabilita u l-anzjani, jgħin biex 
is-settur isir dinamiku u kompetittiv. 
Azjendi ta' appoġġ li jirrikonoxxu dan 
iservu mhux biss l-għan ta' l-inklussivita  
iżda wkoll l-għan tal- promozzjoni tar-
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riċerka u impjieg.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-popolazzjoni li qed tikber ta' anzjani u n-numru kbir ta' persuni b'diżabilita fl-UE ifissru li 
l-aċċess tagħhom għall-programmi għandu jitqies minn lat soċjali u ekonomiku.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 32
PREMESSA 4

(4) Servizzi awdjoviżivi tradizzjonali tal-
midja u servizzi fuq talba li ħerġin joffru 
opportunitajiet sinifikanti ta' l-impjieg fil-
Komunità, b'mod partikolari f'intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju, u jistimulaw tkabbir 
ekonomiku u investiment.

(4) Servizzi awdjoviżivi tradizzjonali tal-
midja u servizzi fuq talba emerġenti joffru 
opportunitajiet sinifikanti ta' impjiegi fil-
Komunità, b'mod partikulari għall-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju, u jistimulaw tkabbir 
ekonomiku u investiment. Id-Direttiva 
preżenti m'għandhiex timpedixxi l-iżvilupp 
ta' servizzi ġodda b'dispożizzjonijiet legali 
prematuri u restrittivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva riveduta għandha tinkoraġġixxi aktar milli ttellef l-iżvilupp ta' servizzi awdjoviżivi 
ġodda.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 33
PREMESSA 5

(5) Jeżistu inċertezza legali u 
kundizzjonijiet mhux indaqs għal 
kumpaniji Ewropej li joffru servizzi 
awdjoviżivi tal-midja fir-rigward tar-reġim 
legali li jiggverna servizzi fuq talba li 
ħerġin, huwa għalhekk neċessarju, kemm 
biex jiġu evitati d-distorsjonijiet tal-
kompetizzjoni u biex titjieb iċ-ċertezza 
legali, ħalli għallinqas jiġi applikat livell 

imħassra
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bażiku ta' regoli kkoordinati lis-servizzi 
awdjoviżivi kollha tal-midja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'dan il-qasam ma teżistix inċertezza legali. Servizzi fuq talba diġa huma regolati b'mod 
espliċitu mid-Direttiva eKummerċ (Premessa 18) u skemi oħra li jirregolaw lilhom infushom 
(Artikolu 16[2]). Din il-proposta tuża definizzjonijiet mhux ċari u fil-fatt se toħloq aktar 
inċertezza legali.

L-Evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Impatt ma tatx prova adegwata li jeżistu 
kundizzjonijiet mhux ugwali għal servizzi mhux lineari, u lanqas uriet li se jkun hemm 
benefiċċji suffiċjenti mill-armonizzazzjoni biex ipattu għall-ispejjeż. Fi kwalunkwe każ, li ma 
jkunx hemm kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd hija kwistjoni ta' kompetizzjoni, mhux waħda 
li għandha tissolva b'soluzzjoni bbażata fuq is-suq intern, u għalhekk mhux ġustifikat li tkun 
inkluża f'direttiva dwar is-suq wieħed.

Emenda mressqa minn Erika Mann

Emenda 34
PREMESSA 5

(5) Jeżistu inċertezza legali u kundizzjonijiet 
mhux indaqs għal kumpaniji Ewropej li 
joffru servizzi awdjoviżivi tal-media fir-
rigward tar-reġim legali li jiggverna servizzi 
fuq talba li ħerġin, huwa għalhekk 
neċessarju, kemm biex jiġu evitati d-
distorzjonijiet tal-kompetizzjoni u biex 
titjieb iċ-ċertezza legali, ħalli għallinqas jiġi 
applikat livell bażiku ta' regoli kkoordinati 
lis-servizzi awdjoviżivi kollha tal-media.

(5) Jeżistu inċertezza legali u kundizzjonijiet 
mhux indaqs għal kumpaniji Ewropej li 
joffru servizzi awdjoviżivi tal-media fir-
rigward tar-reġim legali li jiggverna servizzi 
fuq talba li ħerġin, li jaqa' taħt l-istess suq.
Huwa għalhekk neċessarju, kemm biex jiġu 
evitati d-distorzjonijiet tal-kompetizzjoni u 
biex titjieb iċ-ċertezza legali, ħalli għallinqas 
jiġi applikat livell bażiku ta' regoli 
kkoordinati lis-servizzi awdjoviżivi kollha 
tal-midja. Il-kamp ta'applikazzjoni ġdid u 
estiż tad-Direttiva għandu għalhekk ikopri 
dawk it-tipi ta' servizzi tal-midja mhux 
lineari li joffri kontenut u programmi diġa 
regolati mid-Direttiva tal-Kunsill 
89/552/KEE (id-'Direttiva tat-Televiżjoni 
Transkonfinali'). 

Or. en
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Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 35
PREMESSA 5

(5) Jeżistu inċertezza legali u kundizzjonijiet 
mhux indaqs għal kumpaniji Ewropej li 
joffru servizzi awdjoviżivi tal-midja fir-
rigward tar-reġim legali li jiggverna servizzi 
fuq talba li ħerġin, huwa għalhekk
neċessarju, kemm biex jiġu evitati d-
distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u biex 
titjieb iċ-ċertezza legali, ħalli għall-inqas jiġi 
applikat livell bażiku ta' regoli kkoordinati 
lis-servizzi awdjoviżivi kollha tal-media.

(5) Peress li l-introduzzjoni mill-Istati 
Membri tar-regoli tagħhom dwar servizzi 
awdjoviżivi ġodda tal-midja jista' jwassal 
għal inċertezza legali u kundizzjonijiet 
mhux indaqs għal kumpaniji Ewropej li 
joffru servizzi awdjoviżivi tal-midja fir-
rigward tar-reġim legali li jiggverna servizzi 
fuq talba li ħerġin, huwa neċessarju, kemm 
biex jiġu evitati d-distorsjonijiet tal-
kompetizzjoni u biex titjieb iċ-ċertezza 
legali, li jiġi applikat il-prinċipju tal-pajjiż 
tan-nisel bħala regola bażika ta' prijorita 
fl-industrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux ċar jekk l-inċertezza legali teżistix peress li servizzi fuq talba (on demand) huma 
regolati mid-Direttiva dwar l-eKummerċ. Barra minn hekk, il-prinċipju tal-pajjiż tan-nisel 
kemm f'din id-Direttiva kif ukoll fid-Direttiva dwar l-eKummerċ tipprovdi l-iktar ċertezza 
legali importanti għal fornituri tas-servizz li tippermettilhom joperaw fuq kull naħa tal-
fruntieri.

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 36
PREMESSA 5

(5) Jeżistu inċertezza legali u kundizzjonijiet 
mhux indaqs għal kumpaniji Ewropej li 
joffru servizzi awdjoviżivi tal-midja fir-
rigward tar-reġim legali li jiggverna servizzi 
fuq talba li ħerġin, huwa għalhekk 
neċessarju, kemm biex jiġu evitati d-
distorzjonijiet tal-kompetizzjoni u biex 
titjieb iċ-ċertezza legali, ħalli għallinqas jiġi 
applikat livell bażiku ta' regoli kkoordinati 
lis-servizzi awdjoviżivi kollha tal-midja.

(5) Jeżistu inċertezza legali u kundizzjonijiet 
mhux indaqs għal kumpaniji Ewropej li 
joffru servizzi awdjoviżivi tal-midja fir-
rigward tar-reġim legali li jiggverna servizzi 
fuq talba li ħerġin, huwa għalhekk 
neċessarju, kemm biex jiġu evitati d-
distorzjonijiet tal-kompetizzjoni u biex 
titjieb iċ-ċertezza legali, ħalli għallinqas jiġi 
applikat livell bażiku ta' regoli kkoordinati 
lis-servizzi awdjoviżivi kollha tal-midja 
sabiex jgħin biex is-suq intern ikun 
komplet u biex jiffaċilita l-evoluzzjoni ta' 
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zona waħdanija ta' l-informatika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamenti proposti għandu jkollhom effett pożittiv doppju: li jsaħħu s-suq awdjoviżiv u li 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp tas-soċjeta ta' l-informatika.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Emenda 37
PREMESSA 5

(5) Jeżistu inċertezza legali u kundizzjonijiet 
mhux indaqs għal kumpaniji Ewropej li 
joffru servizzi awdjoviżivi tal-midja fir-
rigward tar-reġim legali li jiggverna servizzi 
fuq talba li ħerġin, huwa għalhekk 
neċessarju, kemm biex jiġu evitati d-
distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u biex 
titjieb iċ-ċertezza legali, ħalli għallinqas jiġi 
applikat livell bażiku ta' regoli kkoordinati
lis-servizzi awdjoviżivi kollha tal-midja.

(5) Jeżistu inċertezza legali u kundizzjonijiet 
mhux indaqs għal kumpaniji Ewropej li 
joffru servizzi awdjoviżivi tal-midja fir-
rigward tar-reġim legali li jiggverna servizzi 
fuq talba li ħerġin, huwa għalhekk 
neċessarju, kemm biex jiġu evitati d-
distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u biex 
titjieb iċ-ċertezza legali, ħalli għallinqas jiġi 
applikat livell bażiku ta' regoli konsistenti
lis-servizzi awdjoviżivi kollha tal-midja 
irrispettivament jekk humiex imxandra fuq 
il-bażi ta'skeda ta' programmi fissi jew fuq 
talba.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm sett ta' regoli konsistenti biex jiżgura l-kompetizzjoni ġusta 
bejn is-servizzi tal-midja bbażati fuq teknoloġiji differenti.

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 38
PREMESSA 6

(6) Il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni 
dwar il-futur ta' politika regolatorja 
awdjoviżiva Ewropea, li fiha tenfasizza li 
politika regolatorja fis-settur għandha 
tissalvagwardja ċerti interessi pubbliċi, 

(6) Il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni 
dwar il-futur ta' politika regolatorja 
awdjoviżiva Ewropea, li fiha tenfasizza li 
politika regolatorja fis-settur għandha 
tissalvagwardja ċerti interessi pubbliċi, 
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bħalma huma d-diversita kulturali, id-dritt 
għall-informazzjoni, għall-protezzjoni tal-
minorenni u tal-konsumatur, issa u fil-futur.

bħalma huma d-diversita kulturali, id-dritt 
għall-informazzjoni, il-ħtieġa tal-pluraliżmu 
fil-midja, tal-protezzjoni tal-minorenni u tal-
konsumatur, u ta' azzjoni li tkabbar il-
kuxjenza pubblika u s-snajja' tal-midja, 
issa u fil-futur.

Or. it

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Emenda 39
PREMESSA 6

(6) Il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni 
dwar il-futur ta' politika regolatorja 
awdjoviżiva Ewropea, li fiha tenfasizza li 
politika regolatorja fis-settur għandha 
tissalvagwardja ċerti interessi pubbliċi, 
bħalma huma d-diversita kulturali, id-dritt 
għall-informazzjoni, il-protezzjoni tal-
minorenni u tal-konsumatur, issa u fil-futur.

(6) Il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni 
dwar il-futur ta' politika regolatorja 
awdjoviżiva Ewropea, li fiha tenfasizza li 
politika regolatorja fis-settur għandha 
tissalvagwardja ċerti interessi pubbliċi, 
bħalma huma d-diversita kulturali, id-dritt 
għall-informazzjoni, il-protezzjoni tal-
minorenni u tal-konsumatur, u l-prinċipju 
ta' aċċess universali għas-setturi kollha tal-
pubbliku, inklużi dawk li huma l-aktar 
żvantaġġati, issa u fil-futur.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li, fejn għandu x'jaqsam id-dritt għall-informazzjoni, jiġu meqjusa l-interessi ta' 
gruppi soċjali żvantaġġati (persuni b'diżabilita, anzjani, eċċ.).

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 40
PREMESSA 6 A (ġdida)

(6c) Il-promozzjoni tal-kompetittività ta' l-
industrija Ewropea, li s-settur awdjoviżiv 
tagħha huwa parti importanti minnha, hija 
kruċjali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-
politika ta' l-istrateġija ta' Liżbona. 
Għalhekk, sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur awdjoviżiv, 
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għandhom jitħeġġu mezzi adegwati ta' 
ffinanzjar fi ħdan il-qafas regolatorju 
xieraq. Huwa għalhekk essenzjali li s-settur 
awdjoviżiv ikun dinamiku u ta' profitt u 
għal dan il-għan, ir-regolament għandu 
jkun ta' l-inqas indħil.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żieda ma' l-emenda Nru 6 tas-Sur De Michelis. Sabiex ikunu kompetittivi, is-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja m'għandhomx ikunu mtaqqla żżejjed b'regolamenti.

Emenda mressqa minn Gunnar Hökmark

Emenda 41
PREMESSA 6 A (ġdida)

(6a) Il-prinċipju tal-pajjiż tan-nisel huwa 
kruċjali għall-evoluzzjoni ta' suq awdjoviżiv 
pan-Ewropew b'industrija b'saħħitha li 
tipproduċi kontenut Ewropew. Barra minn 
hekk, il-prinċipju jissalvagwardja d-
drittijiet ta' l-ispettaturi li jagħżlu minn 
varjeta wiesgħa ta' programmi Ewropej.

Or. en

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 42
PREMESSA 6 A (ġdida)

(6a) L-Istrateġija ta' Liżbona, li hija 
maħsuba li tippromwovi ekonomija 
kompetittiva fuq bażi ta' għarfien, tirrikjedi 
investiment sostnut fl-infrastruttura tas-
settur u l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ta' l-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni ġodda 
u innovattivi, flimkien mar-riċerka 
meħtieġa, sabiex fis-suq Ewropew tiġi 
żviluppata industrija tax-xandir produttiva 
ħafna u ta' suċċess (li s-servizzi awdjoviżivi 
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huma komponent importanti tagħha)). 

Or. it

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 43
PREMESSA 6 A (ġdida)

(6a) Industrija Ewropea b'saħħitha, li 
tinkludi s-setturi awdjoviżi tradizzjonali u 
dawk emerġenti, li tkun regolata kif xieraq 
u li tkun appoġġjata b'investimenti 
b'saħħithom u ICTs ta' suċċess, 
tikkontribwixxi biex jintlaħaq l-għan ta' l-
Istrateġija ta' Liżbona li l-Unjoni Ewropea 
ssir l-iktar ekonomija kompetittiva u 
dinamika sa l-2010.  Din il-leġiżlazzjoni 
għandha bżonn issib l-aħjar bilanċ 
regolatorju fl-ambjent kompetittiv ta' l-
Unjoni, għaliex huwa essenzjali sabiex l-
azjendi li jipprovdu investiment u joħolqu 
impjieg ikollhom fiduċja fiha.

Or. fr

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 44
PREMESSA 6 B (ġdida)

(6c) F il-kuntest ta' l-Istrateġija ta' 
Liżbona, huwa importanti li jitqies l-
iżvilupp tal-produzzjoni tal-kontenut 
Ewropew, billi jitfassal qafas tal-politika 
fir-rigward, b'mod partikulari, tal-pussess u 
l-esplojtazzjoni tad-drittijiet li jimmira li 
joħloq bilanċ bejn ir-rekwiżiti tat-tixrid u d-
distribuzzjoni ta' kontenut u l-bżonn li 
jkunu protetti l-prerogattivi tas-sidien tad-
drittijiet ta' l-awtur.

Or. it
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Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 45
PREMESSA 7

(7) Il-Kummissjoni adottat l-inizjattiva 
'i2010: Is-Soċjetà ta' l-Informazzjoni 
Ewropea' biex jitrawmu t-tkabbir u l-
impjiegi fis-soċjetà ta' l-informazzjoni u fl-
industriji tal-midja. i2010 hija strateġija 
komprensiva mfassla biex jitħeġġeġ l-
iżvilupp ta' l-ekonomija diġitali fl-isfond tal-
konverġenza tas-servizzi ta' l-informazzjoni 
u tal-media, f'dik tan-netwerks u apparat, 
billi jiġu mmodernizzati u mqiegħda b'mod 
effettiv l-istrumenti kollha tal-politika ta' l-
UE: strumenti regolatorji, riċerka u sħab ma' 
l-industrija. Il-Kummissjoni kkommettiet 
ruħha li toħloq qafas konsistenti tas-suq 
intern għas-soċjetà ta' l-informazzjoni u 
għas-servizzi tal-midja billi jiġi 
mmodernizzat il-qafas legali għal servizzi 
awdjoviżivi, li bdiet bi proposta tal-
Kummissjoni fl-2005 biex tiġi 
mmodernizzata d-Direttiva għat-Televiżjoni 
Transkonfinali.

(7) Il-Kummissjoni adottat l-inizjattiva 
'i2010: Is-Soċjetà ta' l-Informazzjoni 
Ewropea' biex jitrawmu t-tkabbir u l-
impjiegi fis-soċjetà ta' l-informazzjoni u fl-
industriji tal-midja. i2010 hija strateġija 
komprensiva mfassla biex jitħeġġeġ il-
produzzjoni ta' kontenut Ewropew u l-
iżvilupp ta' l-ekonomija diġitali fl-isfond tal-
konverġenza tas-servizzi ta' l-informazzjoni 
u tal-media, f'dik tan-netwerks u apparat, 
billi jiġu mmodernizzati u mqiegħda b'mod 
effettiv l-istrumenti kollha tal-politika ta' l-
UE: strumenti regolatorji, riċerka u sħab ma' 
l-industrija. Il-Kummissjoni kkommettiet 
ruħha li toħloq qafas konsistenti tas-suq 
intern għas-soċjetà ta' l-informazzjoni u 
għas-servizzi tal-midja billi jiġi 
mmodernizzat il-qafas legali għal servizzi 
awdjoviżivi, li bdiet bi proposta tal-
Kummissjoni fl-2005 biex tiġi 
mmodernizzata d-Direttiva għat-Televiżjoni 
Transkonfinali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tal-kontenut Ewropew għandha tmexxi l-ekonomija ta' l-għarfien.

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 46
PREMESSA 9

(9) Din id-Direttiva żżid il-konformita mad-
drittijiet fundamentali u hija konformi bis-
sħiħ mal-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikulari ma' l-Artikolu 
11 tagħha. F'dan ir-rigward, din id-Direttiva 
ma twaqqaf bl-ebda mod lill-Istati Membri 
milli japplikaw ir-regoli kostituzzjonali 

(9) Din id-Direttiva tgħin biex tiżdied il-
konformita mad-drittijiet fundamentali u hija 
konformi bis-sħiħ mal-prinċipji rikonoxxuti 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-
Unjoni Ewropea, b'mod partikulari ma' l-
Artikolu 11 tagħha. F'dan ir-rigward, din id-
Direttiva ma twaqqaf bl-ebda mod lill-Istati 
Membri milli japplikaw ir-regoli 
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tagħhom relatati mal-liberta ta' l-istampa u 
mal-liberta ta' espressjoni fil-midja.

kostituzzjonali tagħhom relatati mal-liberta 
ta' l-istampa u mal-liberta ta' espressjoni fil-
midja.

Or. it

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 47
PREMESSA 10

(10) Minħabba l-introduzzjoni ta' sett 
minimu ta' obbligazzjonijiet armonizzati 
mill-Artikoli 3c sa 3h, u fl-oqsma 
armonizzati ma' din id-Direttiva, Stati 
Membri ma jistgħux jidderogaw iżjed mill-
prinċipju tal-pajjiż tan-nisel fir-rigward tal-
protezzjoni ta' minorenni, u tal-ġlieda 
kontra kwalunkwe provokazzjoni għal 
mibgħeda minħabba razziżmu, sess, 
reliġjon jew nazzjonalita, u tal-vjolazzjoni 
tad-dinjita umana li tikkonċerna persuni 
individwi jew il-protezzjoni tal-konsumaturi 
skond l-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 
2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill. 

(10) Din id-Direttiva tintroduċi  sett minimu 
ta' obbligazzjonijiet armonizzati mill-
Artikoli 3c sa 3h, għas-servizzi kollha 
awdjoviżivi tal-midja dwar il-protezzjoni ta' 
minorenni, id-dinjita umana u l-
konsumaturi. Id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti 
legali ta' servizzi tas-soċjeta ta' l-
informatika, b'mod partikulari l-kummerċ 
elettroniku, fis-Suq Intern1 ('id-Direttiva 
dwar l-eKummerċ') - speċjalment il-
prinċipju tal-pajjiż tan-nisel u r-regoli li 
jirregolaw ir-responsabilta (eżenzjonijiet ta' 
responsabilta) - japplikaw ukoll. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għad 
għandhom id-dritt li jieħdu miżuri fuq il-
bażi ta' politika pubblika skond l-Artikolu 
3(4) tad-Direttiva dwar l-eKummerċ.  
----------------------------
1 ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-premessi għandhom jagħmluha ċara li l-Istati Membri jżommu l-poter li jieħdu miżuri 
skond l-Artikolu 3(3) sa (5) tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(id-Direttiva dwar l-eKummerċ) għal raġunijiet ta' politika pubblika. 
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Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 48
PREMESSA 11

(11) Id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill skond l-Artikolu 1(3) 
tagħha hija mingħajr preġudizzju għal 
miżuri meħuda fuq livell Komunitarju jew 
nazzjonali, biex isegwu l-għanijiet ta' 
interess ġenerali, b'mod partikulari dawk 
relatati mar-regolament dwar il-kontenut u l-
politika awdjoviżiva. 

(11) Id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (direttiva ta' qafas) 
stabbiliet qafas legali uniformi għan-
netwerks u għas-servizzi kollha ta' xandir, 
iżda, skond l-Artikolu 1(3) tagħha hija 
mingħajr preġudizzju għal miżuri meħuda 
fuq livell Komunitarju jew nazzjonali, biex 
isegwu l-għanijiet ta' interess ġenerali, 
b'mod partikulari dawk relatati mar-
regolament dwar il-kontenut u l-politika 
awdjoviżiva, konformi mal-prinċipju ta' 
newtralita teknoloġika li tiġġustifika 
separazzjoni bejn regolamentazzjoni ta' 
trażmissjoni u regolamentazzjoni ta' 
kontenut.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' newtralita teknoloġika jippermetti liberta sħiħa fl-iżvilupp ta' teknoloġiji ta' 
trażmissjoni skond l-istandards u r-regoli adegwati, u jippermetti wkoll li jiġi applikat qafas 
koerenti għar-regolamentazzjoni tal-kontenut. 

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera

Emenda 49
PREMESSA 12

(12) L-ebda dispożizzjoni ta' din id-Direttiva 
m'għandha tirrikjedi jew tinkoraġġixxi Stati 
Membri li jimponi sistemi ġodda ta' liċenzji, 
jew awtorizzazzjoni amministrattiva fuq 
kwalunkwe tip ta' midja.

(12) L-ebda dispożizzjoni ta' din id-Direttiva 
m'għandha tirrikjedi jew tinkoraġġixxi Stati 
Membri li jimponi sistemi ġodda ta' liċenzji, 
jew awtorizzazzjoni amministrattiva fuq 
kwalunkwe tip ta' midja. Bl-istess mod, 
m'għandux ikun possibbli li jiġu revokati 
liċenzji jew awtorizzazzjonijiet 
amministrattivi mingħajr intervenzjoni 
minn qabel mill-qrati.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-liġi Ewropea tissalvagwardja l-liberta li wieħed jirċievi jew jikkomunika informazzjoni jew 
ideat mingħajr indħil minn awtoritajiet pubbliċi. Iċ-ċittadini m'għandhomx jitilfu d-dritt 
tagħhom li jirċievu informazzjoni mill-istazzjoni li soltu jaraw sakemm ma jkunx hemm 
intervent minn qabel mill-qrati. Il-protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-libertajiet 
fundamentali hija responsabilta diretta ta' l-imħallfin u tal-qrati.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 50
PREMESSA 13

(13) Id-definizzjoni tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja tkopri s-servizzi awdjoviżivi kollha 
tal-midja tal-massa, kemm jekk skedati kif 
ukoll skond it-talba. Madankollu, il-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha huwa limitat għal 
servizzi kif definit fit-Trattat u għalhekk 
ikopri kull forma ta' attività ekonomika, 
inkluż dak ta' l-intrapriżi tas-servizzi 
pubbliċi, imma ma jkoprix attivitajiet mhux 
ekonomiċi, bħal ma huma websajts 
purament privati.

(13) Id-definizzjoni tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja tkopri s-servizzi awdjoviżivi kollha 
tal-midja tal-massa, kemm jekk skedati kif 
ukoll skond it-talba. Madankollu, il-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha huwa limitat għal 
servizzi kif definit fit-Trattat u għalhekk 
ikopri kull forma ta' attività ekonomika, 
inkluż dak ta' l-intrapriżi tas-servizzi 
pubbliċi, imma ma jkoprix attivitajiet li 
primarjament mhumiex ekonomiċi, bħal ma 
huma websajts purament privati, id-
distribuzzjoni u l-iskambju ta' materjal 
awdjoviżiv għall-espressjoni ta' opinjonijiet 
personali, servizzi li jiddistribwixxu 
kontenut awdjoviżiv prodott mill-utenti għal 
skambju fil-komunitajiet ta' interess jew 
servizzi mhux lineari oħra li m'għandhomx 
impatt ċar fuq numru sinifikanti ta' 
membri tal-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni tgħin biex tiżgura lill-utenti dwar il-fatt li d-Direttiva mhux se tbiddel il-mod 
kif jesplojtjaw il-potenzjal kreattiv ta' l-Internet, inkluż il-materjal awdjoviżiv 'online', li huwa 
suġġett biss li jirrispetta l-liġi kriminali.

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 51
PREMESSA 13
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(13) Id-definizzjoni tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja tkopri s-servizzi awdjoviżivi kollha 
tal-midja tal-massa, kemm jekk skedati kif 
ukoll skond it-talba. Madankollu, il-kamp 
ta' applikazzjoni tagħha huwa limitat għal 
servizzi kif definit fit-Trattat u għalhekk 
ikopri kull forma ta' attività ekonomika, 
inkluż dak ta' l-intrapriżi tas-servizzi 
pubbliċi, imma ma jkoprix attivitajiet mhux 
ekonomiċi, bħal ma huma websajts 
purament privati.

Id-definizzjoni tas-servizzi awdjoviżivi tal-
midja tkopri s-servizzi awdjoviżivi kollha 
tal-midja tal-massa, kemm jekk l-approċċ u 
r-responsabilta editorjali tal-fornitur huma 
riflessi fi skeda ta' programm jew 
f'katalogu ta' selezzjoni imħejji f'qafas 
professjonali u konformi mal-kriterji 
professjonali. Madankollu, il-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha huwa limitat għal 
servizzi kif definit fit-Trattat u għalhekk 
ikopri kull forma ta' attività ekonomika, 
inkluż dak ta' l-intrapriżi tas-servizzi 
pubbliċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkjarifika r-responsabilita tal-fornitur.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 52
PREMESSA 13

(13) Id-definizzjoni tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja tkopri s-servizzi awdjoviżivi kollha 
tal-midja tal-massa, kemm jekk skedati kif 
ukoll skond it-talba. Madankollu, il-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha huwa limitat għal 
servizzi kif definit fit-Trattat u għalhekk 
ikopri kull forma ta' attività ekonomika, 
inkluż dak ta' l-intrapriżi tas-servizzi 
pubbliċi, imma ma jkoprix attivitajiet mhux 
ekonomiċi, bħal ma huma websajts 
purament privati.

(13) Id-definizzjoni tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja tkopri s-servizzi awdjoviżivi kollha 
tal-midja tal-massa, kemm jekk skedati kif 
ukoll skond it-talba. Madankollu, il-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva preżenti huwa 
limitat għal servizzi ta' midja awdjoviżiva 
lineari kif definit hawn taħt u fit-Trattat 
imma ma jkoprix attivitajiet mhux 
ekonomiċi, bħal ma huma kontenut ġenerat 
mill-utent, websajts privati jew kwalunkwe 
forma ta' korrispondenza privata bħalma 
huma l-emails.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' xandir għandha tiġi emendata biex tinkludi servizzi li huma l-istess fin-
natura tagħhom bħal servizzi ta' xandir skedat tradizzjonali izda mibgħuta minn pjattaformi 
differenti, iżda għandha ssir stqarrija espliċita li kontenut ġenerat mill-utent, websajts privati, 
eċċ. m'humiex inklużi.
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Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 53
PREMESSA 13

(13) Id-definizzjoni tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja tkopri s-servizzi awdjoviżivi kollha 
tal-midja tal-massa, kemm jekk skedati kif 
ukoll skond it-talba. Madankollu, il-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha huwa limitat għal 
servizzi kif definit fit-Trattat u għalhekk 
ikopri kull forma ta' attività ekonomika, 
inkluż dawk ta' l-intrapriżi tas-servizzi 
pubbliċi, imma ma jkoprix attivitajiet mhux 
ekonomiċi, bħal ma huma websajts 
purament privati.

(13) Id-definizzjoni tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja tkopri s-servizzi awdjoviżivi kollha
tal-midja tal-massa, kemm jekk skedati kif 
ukoll skond it-talba. Madankollu, il-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha huwa limitat għal 
servizzi kif definit fit-Trattat u għalhekk 
ikopri kull forma ta' attività ekonomika, 
inkluż dawk ta' l-intrapriżi tas-servizzi
pubbliċi, imma ma jkoprix attivitajiet mhux 
ekonomiċi, bħalma huma websajts purament 
privati, u lanqas ikopri servizzi ta' soċjeta 
ta' l-informatika, kif definit fl-Artikolu 1 
tad-Direttiva 98/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Lulju 
1998 li jikkonċerna l-provvista ta' 
informazzjoni fil-qasam ta' standards 
tekniċi1.
________________
1 ĠU L 217, 5.8.1998, p. 18.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiċċara l-fatt li l-firxa tad-direttiva hija relatata mat-televiżjoni u ma' servizzi simili, kif 
intenzjonat oriġinarjament, u jirrikonoxxi d-differenza bejn "midja tal-massa" u "midja 
personalizzata".

Emenda mressqa minn Erika Mann

Emenda 54
PREMESSA 13 A (ġdida)

(13a) Il-provvista ripetittiva ta' l-istess 
kontenut, bħalma huma siltiet li jirrepetu 
ruħhom u 'near video-on-demand' u x-
xandir dirett ta' avvenimenti, għandha tiġi 
kkunsidrata bħala servizzi mhux lineari.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Siltiet li jirrepetu ruħhom u offerti ta' 'near-video on demand' jikkostitwixxu l-istess 
esperjenza għall-utent bħal servizz mhux lineari u għalhekk għandhom jiġu ttrattati bl-istess 
mod. Jiddependu biss minn teknoloġiji differenti. L-ippjanar tal-ħin għal xandira diretta ta' 
avveniment huwa ddeterminat mill-organizzatur ta' l-avveniment, mhux mill-fornitur tas-
servizz tal-midja.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 55
PREMESSA 14

(14) Id-definizzjoni  tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-media tkopri l-midja tal-massa fil-
funzjoni tagħha biex toffri informazzjoni, 
divertiment u edukazzjoni, imma teskludi 
kwalunkwe forma ta' korrispondenza 
privata, bħal emails mibgħuta lil numru 
limitat ta' riċevituri. Id-definizzjoni teskludi 
wkoll is-servizzi kollha mhux intenzjonati 
għad-distribuzzjoni ta' kontenut awdjoviżiv, 
i.e. fejn kwalunkwe kontenut awdjoviżiv 
huwa sempliċiment inċidentali għas-servizz 
u mhux ir-raġuni prinċipali tagħha. L-
eżempji jinkludu websajts li jkollhom biss 
elementi awdjoviżivi b'mod anċillari; bħal 
elementi grafiċi animati, riklami qosra jew 
informazzjoni relatata ma' prodott jew 
servizz mhux awdjoviżiv.

(14) Id-definizzjoni  tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-media tkopri l-midja tal-massa fil-
funzjoni tagħha biex toffri informazzjoni, 
divertiment, edukazzjoni u b'mod 
partikulari tikkontribwixxi biex tifforma l-
opinjoni pubblika, imma teskludi 
kwalunkwe forma ta' korrispondenza 
privata, bħal emails mibgħuta lil numru 
limitat ta' riċevituri. Id-definizzjoni teskludi 
wkoll is-servizzi kollha mhux intenzjonati 
għad-distribuzzjoni ta' kontenut awdjoviżiv, 
i.e. fejn kwalunkwe kontenut awdjoviżiv 
huwa sempliċiment inċidentali għas-servizz 
u mhuwiex ir-raġuni prinċipali tas-servizz. 
L-eżempji jinkludu websajts li jkollhom biss 
elementi awdjoviżivi b'mod anċillari; bħal 
elementi grafiċi animati, riklami qosra jew 
informazzjoni relatata ma' prodott jew 
servizz mhux awdjoviżiv. Eżempji oħra 
jinkludu l-logħbiet 'online', sakemm l-għan 
ewlieni tas-servizz awdjoviżiv tal-midja ma 
jintlaħaqx, u s-'search engines' meta t-
tixrid ta' materjali awdjoviżivi mhuwiex l-
iskop prinċipali anki jekk tfittxija kultant 
tirriżulta f'offerta ta' materjal awdjoviżiv. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ċerti Stati Membri, il-kontribuzzjoni għall-iffurmar ta' l-opinjoni pubblika (f'sens wiesa') 
hija użata bħala kriterju biex issir distinzjoni bejn servizzi tal-'midja' u servizzi oħra ta' 
komunikazzjoni. Barra minn hekk din hija definizzjoni ta' servizzi awdjoviżivi tal-midja b'linji 
gwida bbażati fuq il-kontenut. Kif enfasizzat il-Kummissjoni nnifisha, id-Direttiva 
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m'għandhiex tkopri attivitajiet mhux ekonomiċi. Websajts privati kif ukoll kontenut privat 
ieħor bħalma huma l-blogs m'għandhomx ikunu rregolati. L-istess għandu jgħodd għal 
kontenut semi-privat bħal informazzjoni ta' klabbijiet lokali jew avvenimenti ta' l-iskejjel. Dan 
huwa konformi wkoll mad-definizzjoni tas-servizzi fl-Artikolu 50 tat-Trattat. It-test għandu 
għalhekk jeskludi b'mod ċar kontenut bħal dan mill-kamp ta' l-applikazzjoni.

Emenda mressqa minn Lena Ek

Emenda 56
PREMESSA 14

(14) Id-definizzjoni  tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-media tkopri l-midja tal-massa fil-
funzjoni tagħha biex toffri informazzjoni, 
divertiment u edukazzjoni, imma teskludi 
kwalunkwe forma ta' korrispondenza 
privata, bħal emails mibgħuta lil numru 
limitat ta' riċevituri. Id-definizzjoni teskludi 
wkoll is-servizzi kollha li mhumiex 
intenzjonati għad-distribuzzjoni ta' kontenut 
awdjoviżiv, jiġifieri fejn kwalunkwe 
kontenut awdjoviżiv huwa sempliċiment 
inċidentali għas-servizz u mhux ir-raġuni 
prinċipali tiegħu. L-eżempji jinkludu 
websajts li jkollhom biss elementi 
awdjoviżivi b'mod anċillari. bħal elementi 
grafiċi animati, pubbliċità qasira jew 
informazzjoni relatata ma' prodott jew 
servizz mhux awdjoviżiv.

(14) Id-definizzjoni  tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-media tkopri l-midja tal-massa fil-
funzjoni tagħha biex toffri informazzjoni, 
divertiment u edukazzjoni, imma teskludi 
kwalunkwe forma ta' korrispondenza 
privata, bħal emails mibgħuta lil numru 
limitat ta' riċevituri. Ma tinkludix servizzi 
għas-soċjetà ta' l-informatika kif definiti 
f'Artikolu 1 tad-Direttiva 98/48/KE. Id-
definizzjoni teskludi wkoll is-servizzi kollha 
li mhumiex intenzjonati għad-distribuzzjoni 
ta' kontenut awdjoviżiv, jiġifieri fejn 
kwalunkwe kontenut awdjoviżiv huwa 
sempliċiment inċidentali għas-servizz u 
mhux ir-raġuni prinċipali tiegħu. L-eżempji 
jinkludu 'search engines' li jkollhom 
elementi awdjoviżivi biss b'mod anċillari; 
bħal elementi grafiċi animati, pubbliċità 
qasira jew informazzjoni relatata ma' prodott 
jew servizz mhux awdjoviżiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiċċara l-fatt li l-firxa tad-direttiva hija relatata mat-televiżjoni u ma' servizzi simili, kif 
intenzjonat oriġinarjament, u jirrikonoxxi d-differenza bejn "midja tal-massa" u "midja 
personalizzata".

Emenda mressqa minn Erika Mann

Emenda 57
PREMESSA 14 A (ġdida)

(14a) Il-livell ta' impatt fuq is-soċjeta 
miksub mix-xandara jista' jinkiseb biss 



PE 376.424v01-00 20/91 AM\622816MT.doc

MT

minn dawk is-servizzi fuq talba li huma 
mmirati lejn l-istess suq tal-massa. Servizzi 
fuq talba li huma mmirati lejn is-suq tal-
massa għandhom bżonn joffru katalogu 
diversifikat xieraq ta' programmi tat-
televiżjoni. Ir-regoli li huma maħsuba 
kemm biex jissalvagwardjaw l-objettivi ta' 
interess pubbliku u kemm biex ikunu evitati 
tgħawwiġ fil-kompetizzjoni bejn servizz 
lineari u dawk mhux lineari għandhom 
għalhekk japplikaw biss għal servizzi mhux 
lineari li jipprovdu dan it-tip ta' katalogu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva ġie parzjalment ġustifikat fit-termini ta' 
bżonn li wieħed jissupponi li hemm, li jintlaħqu kundizzjonijiet indaqs bejn ix-xandara 
tradizzjonali u l-fornituri ta' servizzi mhux lineari.  Għaldaqstant l-obbligi għandhom jiġu 
imposti biss fuq dawn il-fornituri ta' servizzi mhux lineari li jokkupaw l-istess suq bħal 
xandara tradizzjonali. Il-premessi 13 u 14 tal-proposta tal-Kummissjoni jgħidu li d-Direttiva 
għandha tapplika biss għal servizzi b'karattru ta' "midja tal-massa". 

Il-parti miżjuda mal-Premessa 14 tgħin biex tiddefinixxi din l-intenzjoni fil-qasam mhux 
lineari. Huma biss is-servizzi b'offerta ta' programmi mħallta li se jkunu f'pożizzjoni li 
jindirizzaw l-istess suq tal-massa bħax-xandara 'mainstream'. Il-liġi ta' l-UE dwar il-
kompetizzjoni tgħaqqad parzjalment id-definizzjoni ta' suq mal-potenzjal ta' sostituzzjoni min-
naħa tal-fornituri. Fil-qasam ta' servizzi awdjoviżivi, dan it-tip ta' potenzjal huwa limitat bil-
ħin u l-flus li huma bżonjużi biex tgħaqqad katalogu mħallat ta' programmi. 

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 58
PREMESSA 14 A (ġdida)

(14a) Hemm numru ta' differenzi tekniċi u 
legali bejn xandir tradizzjonali u servizzi bl-
Internet. Id-definizzjonijiet ta' servizzi 
mogħtija f'din id-Direttiva għandhom 
għalhekk japplikaw biss għall-iskop ta' din 
id-Direttiva, mingħajr preġudizzju lejn il-
kamp ta' applikazzjoni u d-dixxiplina ta' 
drittijiet li hija bbażata fuqhom li huma 
regolati minn leġiżlazzjoni relevanti oħra.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi bl-Internet, b'differenza mix-xandir tradizzjonali, mhumiex neċessarjament ristretti 
rigward il-kamp ta' applikazzjoni territorjali tagħhom; il-livell ta' kontroll tal-fornituri tas-
servizzi bl-Internet fuq it-tixrid tal-kontenut huwa sostanzjalment ogħla minn dak ta' xandara 
tradizzjonali, u l-arkitettura taż-żewġ kategoriji ta' servizzi, kif ukoll in-natura tagħhom, 
huma tant differenti li l-assimilazzjoni ta' servizzi bl-Internet ma' servizzi tax-xandir f'ħafna 
każi ma tkunx realistika, u għalhekk ikun impossibbli li jiġu applikati u implimentati fil-
prattika.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 59
PREMESSA 15

(15) Din id-Direttiva ma tkoprix verżjonijiet 
elettroniċi ta' gazzetti u rivisti.

Din id-Direttiva ma tkoprix verżjonijiet 
elettroniċi ta' gazzetti, rivisti, perjodiċi, 
ġurnali jew kotba elettroniċi fejn il-biċċa l-
kbira tal-kontenut huwa statiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 60
PREMESSA 16

(16) It-terminu "awdjoviżiv" jirreferi għal 
stampi li jiċċaqilqu bil-ħoss jew mingħajru, 
u għalhekk jinkludi films mingħajr ħoss iżda 
ma jinkludix trażmissjonijiet bl-awdjo jew 
radju.

(16) Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, it-
terminu "awdjoviżiv" jirreferi għal stampi li 
jiċċaqilqu bil-ħoss jew mingħajru, u 
għalhekk jinkludi films mingħajr ħoss iżda 
ma jinkludix trażmissjonijiet bl-awdjo jew 
radju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-terminu "awdjoviżiv" tinkludi r-radju f'atti legali oħra, bħalma hija l-
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klassifikazzjoni tas-servizzi fid-WTO/GATS.

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 61
PREMESSA 16 A (ġdida)

(16a) Servizz awdjoviżiv tal-midja 
jikkonsisti f'programmi, jiġifieri sekwenza 
diskreta ta' stampi li jiċċaqilqu bil-ħoss jew 
mingħajru li huma suġġetti għal 
responsabilta editorjali, u huma mxerrda 
permezz ta' fornitur tas-servizz tal-midja 
skond skeda ta' programmi fissa jew 
miġbura f'katalogu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda li tikkjarifika servizz awdjoviżiv tal-midja.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 62
PREMESSA 18

(18) Id-definizzjoni aktar wiesgħa ta' 
komunikazzjoni awdjoviżiva kummerċjali 
hija introdotta flimkien mar-reklami u t-
telebejgħ. Din tinkludi stampi li jiċċaqalqu 
bil-ħoss u mingħajru li jakkumpanjaw
servizzi awdjoviżivi tal-midja u huma 
mfassla li jippromwovu, direttament jew 
indirettament, l-oġġetti, is-servizzi u stampi 
jew ta' entità naturali jew legali li jfittxu 
attività ekonomika u għalhekk ma tinkludix 
avviżi ta' servizzi pubbliċi u appelli ta' karita 
li huma bla ħlas.

(18) Id-definizzjoni aktar wiesgħa ta' 
komunikazzjoni awdjoviżiva kummerċjali 
hija introdotta flimkien mar-reklami u t-
telebejgħ. Din tinkludi stampi li jiċċaqalqu 
bil-ħoss u mingħajru li huma trasmessi 
bħala parti minn servizzi awdjoviżivi 
lineari tal-midja u huma mfassla li 
jippromwovu, direttament jew indirettament, 
l-oġġetti, is-servizzi u stampi jew ta' entità 
naturali jew legali li jfittxu attività 
ekonomika u għalhekk ma tinkludix avviżi 
ta' servizzi pubbliċi u appelli ta' karita li 
huma bla ħlas.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk id-definizzjoni tkun limitata għal komunikazzjonijiet awdjoviżivi kummerċjali lineari 
ikun imminimizzat lok għal konfużjoni ma' definizzjonijiet ta' komunikazzjonijiet kummerċjali 
f'leġiżlazzjonijiet oħra ta' l-UE, bħalma huma d-Direttiva dwar l-eKummerċ u d-Direttiva 
għall-Protezzjoni tad-Dejta tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi. 

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 63
PREMESSA 19 A (ġdida)

(19a) Jibqa' essenzjali li Stat Membru 
wieħed biss ikollu ġurisdizzjoni fuq 
kwalunkwe fornitur tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja, sabiex tkun promossa industrija 
awdjoviżiva Ewropea kompetittiva u 
integrata, u sabiex jikber il-pluraliżmu fil-
midja madwar l-Unjoni Ewropea. 
Għalhekk, il-kriterji għat-twaqqif li 
għandhom jintużaw sabiex tkun 
iddeterminata din il-ġuriżdizzjoni 
għandhom jibqgħu kif stipulati fid-
Direttiva 97/36/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jissaħħaħ il-prinċipju tal-pajjiż tan-nisel u speċifikament biex jiġu rinforzati d-
definizzjonijiet kurrenti tat-twaqqif u tal-ġuriżdizzjoni li sa llum ħadmu b'mod effettiv biex 
ikun faċilitat ix-xandir transkonfinali Ewropew.

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 64
PREMESSA 19 A (ġdida)

(19a) Peress li r-rispett għall-pluraliżmu ta' 
l-informazzjoni huwa prinċipju 
fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea, l-Istati 
Membri għandhom jevitaw li tinħoloq 
pożizzjoni dominanti li ddgħajjef dan il-
prinċipju u għandhom jiggarantixxu l-
liberta ta' l-informazzjoni permezz ta' 
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dispożizzjonijiet sabiex ikun żgurat l-aċċess 
mhux diskriminatorju għal servizzi 
awdjoviżivi tal-midja li huma fl-interess tal-
pubbliku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rispett għall-pluraliżmu ta' l-informazzjoni għandu jidher f'dispożizzjonijiet xierqa bħalma 
huma r-regoli 'must carry' (obbligu ta' tixrid mill-ġdid).

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera

Emenda 65
PREMESSA 20

(20) Technological developments, 
especially with regard to digital satellite 
programmes, mean that subsidiary criteria 
need to be adapted in order to ensure 
suitable regulation and effective 
implementation and to give players genuine 
power over the content of an audiovisual 
content service.

imħassra

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fl-era diġitali, il-kontroll tal-konsumaturi fuq il-kontenut qed jiżdied b'mod kostanti, u b'hekk, 
in-nuqqas ta' protezzjoni tal-kontenut qiegħed jonqos b'mod kostanti. Ma tagħmilx sens li 
jissaħħaħ l-indħil fuq il-kontenut meta l-pluraliżmu dejjem qed jiżdied.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Emenda 66
PREMESSA 21 A (ġdida)

(21a) Id-definizzjoni tat-terminu 'tagħmir 
standard tal-konsumatur' għandha tinkludi 
funzjonalitajiet sabiex tiżgura li servizzi 
awdjoviżivi tal-midja huma aċċessibbli għal 
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persuni b'diżabilita u għall-anzjani. Il-
karatteristiċi li jiżguraw l-aċċessibilita ta' 
dawn is-servizzi għandhom jinkludu, inter 
alia, lingwa tas-sinjali, sottotitoli, 
deskrizzjoni awdjo ta' l-istampi, sottotitoli 
bl-awdjo u gwida tal-menu li huwa faċli 
biex jintuża u jinftiehem.  

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' tagħmir standard tal-konsumatur għandha tqis il-bżonn għall-aċċessibilita 
tal-midja għall-persuni b'diżabilita u għall-anzjani.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 67
PREMESSA 24

(24) Skond din id-Direttiva, minkejja l-
applikazzjoni tal-prinċipju tal-pajjiż tan-
nisel , Stati Membri xorta jistgħu jieħdu 
miżuri li jillimitaw il-liberta tal-moviment 
tax-xandir televiżiv, izda biss taħt ċerti 
kunidzzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 2a ta' 
din id-Direttiva u bil-proċedura stipulata 
f'din id-Direttiva. Pero, il-Qorti tal-Ġustizzja 
Ewropea dejjem sostniet li kwalunkwe 
limitazzjoni tal-liberta għall-provvediment 
ta' servizzi, bħalma hija kwalunkwe deroga 
minn prinċipju fundamentali tat-Trattat, 
għandha tiġi interpretata b'mod restrittiv.

(24) Skond din id-Direttiva, minkejja l-
applikazzjoni tal-prinċipju tal-pajjiż tan-
nisel , Stati Membri xorta jistgħu jieħdu 
miżuri li jillimitaw il-liberta tal-moviment 
tas-servizzi awdjoviżivi tal-midja, izda biss 
taħt ċerti kunidzzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 
2a ta' din id-Direttiva u bil-proċedura 
stipulata f'din id-Direttiva. Pero, il-Qorti tal-
Ġustizzja Ewropea dejjem sostniet li 
kwalunkwe limitazzjoni tal-liberta għall-
provvediment ta' servizzi, bħalma hija 
kwalunkwe deroga minn prinċipju 
fundamentali tat-Trattat, għandha tiġi 
interpretata b'mod restrittiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 2a għandu jkopri s-servizzi awdjoviżivi tal-midja kollha.
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Monica Frassoni

Emenda 68
PREMESSA 25

(25) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Kunsill 
u lill-Parlament Ewropew dwar 
Regolamentazzjoni Aħjar għat-Tkabbir u 
għall-Impjieg fl-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni enfasizzat li għand jiġi 
kkunsidrat analiżi bir-reqqa dwar l-approċċ 
regolatorju xieraq, b'mod partikulari jekk 
leġiżlazzjoni hijiex preferibbli għas-settur u 
għall-problema relevanti, jew inkella 
alternattivi bħalma huma l-
koregolamentazzjoni jew l-awto-
regolamentazzjoni. Għall-
koregolamentazzjoni u l-
awtoregolamentazzjoni, il-Ftehima 
Interistituzzjonali dwar Leġiżlar Aħjar 
tipprovdi definizzjonijiet, kriterji u 
proċeduri li sar qbil dwarhom. L-esperjenza 
turi li strumenti ta' koregolamentazzjoni u 
awtoregolamentazzjoni implimentati 
b'konformita ma' tradizzjonijiet legali 
differenti ta' Stati Membri jistgħu jkollhom 
rwol importanti biex jipprovdu protezzjoni 
ta' livell għoli tal-konsumatur.

(25) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Kunsill 
u lill-Parlament Ewropew dwar 
Regolamentazzjoni Aħjar għat-Tkabbir u 
għall-Impjieg fl-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni enfasizzat li għandu jiġi 
kkunsidrat analiżi bir-reqqa dwar l-approċċ 
regolatorju xieraq, b'mod partikulari jekk 
leġiżlazzjoni hijiex preferibbli għas-settur u 
għall-problema relevanti, jew inkella 
alternattivi bħalma huma l-
koregolamentazzjoni jew l-awto-
regolamentazzjoni. Il-kisba ta' l-objettivi fl-
interess tal-pubbliku fil-qasam ta' servizzi 
mhux lineari tkun aktar effettiva jekk din 
titwettaq bl-appoġġ tal-fornituri tas-servizzi 
nnifishom. L-Istati Membri huma mħeġġa 
jagħmlu użu estensiv minn skemi 
koregolatorji trasparenti u kondiviżi b'mod 
wiesa', fl-oqsma kollha ta' din id-Direttiva 
li japplikaw għall-fornituri kollha tas-
servizzi awdjoviżivi tal-midja. L-
awtoregolamentazzjoni tista' tkun metodu 
alternattiv biex ikunu implimentati ċerti 
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, iżda ma 
tistax tissostitwixxi l-obbligu ta' l-
awtoritajiet leġiżlattivi, sabiex il-
koregolamentazzjoni tipprovdi l-
"konnessjoni legali" bejn l-
awtoregolamentazzjoni u l-leġiżlatur 
nazzjonali. Għandhom ikunu rispettati l-
karatteristiċi speċifiċi tar-
regolamentazzjoni nazzjonali tal-midja 
mill-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu sistemi koregolatorji fl-oqsma kkoordinati mid-
Direttiva. Jekk jagħmlu hekk, dawn is-sistemi għandhom ikunu aċċettabbli b'mod wiesa' mill-
partijiet interessati ewlenin għal infurzar effettiv. Jekk Stati Membri jagħtu r-responsabilta 
biex jinkisbu l-objettivi tad-Direttivi lil korpi awtoregolatorji, il-mekkaniżmu ta' din l-għotja 
ta' responsabilta għandu jkun suffiċjentament ċar.
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Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 69
PREMESSA 25

(25) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Kunsill 
u lill-Parlament Ewropew dwar 
Regolamentazzjoni Aħjar għat-Tkabbir u 
għall-Impjieg fl-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni enfasizzat li għand jiġi 
kkunsidrat analiżi bir-reqqa dwar l-approċċ 
regolatorju xieraq, b'mod partikulari jekk 
leġiżlazzjoni hijiex preferibbli għas-settur u 
għall-problema relevanti, jew inkella 
alternattivi bħalma huma l-
koregolamentazzjoni jew l-awto-
regolamentazzjoni. Għall-
koregolamentazzjoni u l-
awtoregolamentazzjoni, il-Ftehima 
Interistituzzjonali dwar Leġiżlar Aħjar 
tipprovdi definizzjonijiet, kriterji u proċeduri 
li sar qbil dwarhom. L-esperjenza turi li 
strumenti ta' koregolamentazzjoni u 
awtoregolamentazzjoni implimentati 
b'konformita ma' tradizzjonijiet legali 
differenti ta' Stati Membri jistgħu jkollhom 
rwol importanti biex jipprovdu protezzjoni 
ta' livell għoli tal-konsumatur.

(25) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Kunsill 
u lill-Parlament Ewropew dwar 
Regolamentazzjoni Aħjar għat-Tkabbir u 
għall-Impjieg fl-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni enfasizzat li għand jiġi 
kkunsidrat analiżi bir-reqqa dwar l-approċċ 
regolatorju xieraq, b'mod partikulari jekk 
leġiżlazzjoni hijiex preferibbli għas-settur u 
għall-problema relevanti, jew inkella 
alternattivi bħalma huma l-
koregolamentazzjoni jew l-awto-
regolamentazzjoni. Għall-
koregolamentazzjoni u l-
awtoregolamentazzjoni, il-Ftehima 
Interistituzzjonali dwar Leġiżlar Aħjar 
tipprovdi definizzjonijiet, kriterji u proċeduri 
li sar qbil dwarhom. L-esperjenza turi li 
strumenti ta' koregolamentazzjoni u 
awtoregolamentazzjoni implimentati 
b'konformita ma' tradizzjonijiet legali 
differenti ta' Stati Membri jistgħu jkollhom 
rwol importanti biex jipprovdu protezzjoni 
ta' livell għoli tal-konsumatur.

Miżuri mmirati għall-kisba ta' objettivi ta' 
interess pubbliku fis-settur emerġenti tas-
servizzi awdjoviżivi tal-midja se jkunu aktar 
effettivi jekk dawn jittieħdu bl-appoġġ attiv 
tal-fornituri tas-servizzi nnifishom B'hekk, 
Stati Membri jkunu jistgħu jagħmlu użu 
estensiv minn mekkaniżmi koregolatorji 
trasparenti u użati b'mod mifrux, b'mod 
partikulari għal servizzi mhux lineari.
Strumenti ta' koregolamentazzjoni u 
awtoregolamentazzjoni għandhom jintużaw 
sabiex jingħata effett lil din id-Direttiva, u 
b'konformita magħha stess, skond it-
tradizzjonijiet legali ta' l-Istati Membri. 

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-komplementarjeta bejn, fuq naħa, regolamentazzjoni li toħroġ mid-
direttiva u applikata fl-Istati Membri, u koregolamentazzjoni u awtoregolamentazzjoni fuq 
naħa oħra.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 70
PREMESSA 25

(25) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Kunsill 
u lill-Parlament Ewropew dwar 
Regolamentazzjoni Aħjar għat-Tkabbir u 
għall-Impjieg fl-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni enfasizzat li għand jiġi 
kkunsidrat analiżi bir-reqqa dwar l-approċċ 
regolatorju xieraq, b'mod partikulari jekk 
leġiżlazzjoni hijiex preferibbli għas-settur u 
għall-problema relevanti, jew inkella 
alternattivi bħalma huma l-
koregolamentazzjoni jew l-awto-
regolamentazzjoni. Għall-
koregolamentazzjoni u l-
awtoregolamentazzjoni, il-Ftehima 
Interistituzzjonali dwar Leġiżlar Aħjar 
tipprovdi definizzjonijiet, kriterji u 
proċeduri li sar qbil dwarhom. L-esperjenza 
turi li strumenti ta' koregolamentazzjoni u 
awtoregolamentazzjoni implimentati 
b'konformita ma' tradizzjonijiet legali 
differenti ta' Stati Membri jistgħu jkollhom 
rwol importanti biex jipprovdu protezzjoni 
ta' livell għoli tal-konsumatur.

L-esperjenza turi li strumenti ta' 
koregolamentazzjoni u 
awtoregolamentazzjoni implimentati 
b'konformita ma' tradizzjonijiet legali 
differenti ta' Stati Membri jistgħu jkollhom 
rwol importanti biex jipprovdu protezzjoni 
ta' livell għoli ta' l-udjenza u tal-
konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test li l-premessa qed tirreferi għalih, b'mod partikulari il-Ftehima Interistituzzjonali għal 
Leġiżlar Aħjar, jgħid li
'Il-Kummissjoni se tiżgura li kwalunkwe użu ta' koregolamentazzjoni jew 
awtoregolamentazzjoni mhux se jkun applikabbli fejn dawn jipperikolaw drittijiet 
fundamentali jew għażliet politiċi importanti, jew f'sitwazzjonijiet fejn ir-regoli jridu jiġu 
applikati b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha.' 
Referenza espliċita għall-Ftehima tista' toħloq konfużjoni rigward il-possibilita li 
koregolamentazzjoni tiġi applikata f'oqsma koperti mid-Direttiva, li, diskutibilment, jinkludu 
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'għażliet politiċi importanti' jew drittijiet fundamentali, bħal pereżempju l-protezzjoni tad-
dinjita tal-bniedem (cf. Premessa 30, li tiġġustifika l-armonizzazzjoni fid-Direttiva bbażata 
fuq il-fatt li din tittratta objettivi importanti ta' interess ġenerali). 

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 71
PREMESSA 25

(25) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Kunsill 
u lill-Parlament Ewropew dwar 
Regolamentazzjoni Aħjar għat-Tkabbir u 
għall-Impjieg fl-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni enfasizzat li għand jiġi 
kkunsidrat analiżi bir-reqqa dwar l-approċċ 
regolatorju xieraq, b'mod partikulari jekk 
leġiżlazzjoni hijiex preferibbli għas-settur u 
għall-problema relevanti, jew inkella 
alternattivi bħalma huma l-
koregolamentazzjoni jew l-awto-
regolamentazzjoni. Għall-
koregolamentazzjoni u l-
awtoregolamentazzjoni, il-Ftehima 
Interistituzzjonali dwar Leġiżlar Aħjar 
tipprovdi definizzjonijiet, kriterji u 
proċeduri li sar qbil dwarhom. L-esperjenza 
turi li strumenti ta' koregolamentazzjoni u 
awtoregolamentazzjoni implimentati 
b'konformita ma' tradizzjonijiet legali 
differenti ta' Stati Membri jistgħu jkollhom 
rwol importanti biex jipprovdu protezzjoni 
ta' livell għoli tal-konsumatur.

L-esperjenza wriet li strumenti ta' 
koregolamentazzjoni u 
awtoregolamentazzjoni implimentati 
b'konformita ma' tradizzjonijiet legali 
differenti ta' Stati Membri jistgħu jkollhom 
rwol importanti biex jipprovdu protezzjoni 
ta' l-udjenza u tal-konsumatur ta' livell 
għoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' koregolamentazzjoni fil-Ftehima Interistituzzjonali għal Leġiżlar Aħjar, 
toffri biss mod wieħed ta' kif titwaqqaf skema koregolatorja jew awtoregolatorja, u ma 
tikkorrispondix għal numru eżistenti ta' mudelli ta' koregolamentazzjoni u 
awtoregolamentazzjoni madwar l-Ewropa.  Peress li l-koregolamentazzjoni u l-
awtoregolamentazzjoni kienu ta' suċċess, ma jgħinx li jiġu introdotti definizzjoni restrittivi.
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Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 72
PREMESSA 25 A (ġdida)

(25a) Il-ħidma lejn il-kisba ta' l-obbjettivi 
fl-interess tal-pubbliku fil-qasam ta' 
servizzi mhux lineari tkun aktar effettiva 
jekk din isseħħ bl-appoġġ attiv tal-fornituri 
tas-servizzi nnifishom. Stati Membri huma 
mħeġġa jagħmlu użu estensiv minn skemi 
awtoregolatorji u koregolatorji trasparenti 
u kondiviżi b'mod wiesa',

Or. en

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 73
PREMESSA 26

(26) Id-drittijiet ta' divertiment għal 
avvenimenti ta' interess pubbliku jistgħu 
jinkisbu mix-xandara fuq bażi esklussiva. 
Pero huwa essenzjali li l-pluraliżmu jiġi 
promoss permezz tad-diversita fil-
produzzjoni u l-programmazzjoni ta' 
aħbarijiet madwar l-Unjoni Ewropea, u li 
jiġu rispettati l-prinċipji rikonoxxuti mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijet 
Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea.

(26) Id-drittijiet ta' divertiment għal 
avvenimenti ta' interess pubbliku jistgħu 
jinkisbu mix-xandara fuq bażi esklussiva. 
Pero huwa essenzjali li l-pluraliżmu jiġi 
promoss permezz tad-diversita fil-
produzzjoni u l-programmazzjoni ta' 
aħbarijiet madwar l-Unjoni Ewropea, u li 
jiġu rispettati l-prinċipji rikonoxxuti mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijet 
Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea. Għal 
dan il-għan, fejn Stati Membri huma 
permessi li joħolqu listi ta' avvenimenti ta' 
interess soċjali sostanzjali li m'għandux 
jixxandar fuq bażi esklussiva, huwa f'idejn 
l-Istat Membru individwali li jiddeċiedi jekk 
joħloqx din it-tip ta' lista, liemi avvenimenti 
jaħseb li għandhom interess soċjali 
sostanzjali, kif għandu jiġi definit it-
terminu 'proporzjoni sostanzjali tal-
pubbliku' u liema tip ta' rapportar għandu 
jsir disponibbli.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Għandu jibqa' fid-diskrezzjoni ta' l-Istati Membri liema avvenimenti jqisu li għandhom 
interess soċjali sostanzjali, kif jiddefinixxu proporzjoni sostanzjali tal-pubbliku u liema tip ta' 
rapportar għandu jsir disponibbli. 

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera

Emenda 74
PREMESSA 26

(26) Id-drittijiet ta' divertiment għal 
avvenimenti ta' interess pubbliku jistgħu 
jinkisbu mix-xandara fuq bażi esklussiva. 
Pero huwa essenzjali li l-pluraliżmu jiġi 
promoss permezz tad-diversita fil-
produzzjoni u l-programmazzjoni ta' 
aħbarijiet madwar l-Unjoni Ewropea, u li 
jiġu rispettati l-prinċipji rikonoxxuti mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijet 
Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea.

(26) Id-drittijiet ta' divertiment għal 
avvenimenti ta' interess pubbliku jistgħu 
jinkisbu mix-xandara fuq bażi esklussiva. 
Pero huwa essenzjali li l-pluraliżmu jiġi 
promoss permezz tad-diversita fil-
produzzjoni u l-programmazzjoni ta' 
aħbarijiet madwar l-Unjoni Ewropea, u li 
jiġu rispettati l-prinċipji rikonoxxuti mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijet 
Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea, sabiex 
jippermetti lill-utenti reċezzjoni b'aċċess 
ħieles ta' l-aktar avvenimenti relevanti 
f'kull Stat Membru, b'konformita mal-liġi 
nazzjonali kkonċernata. Reċezzjoni 
b'aċċess ħieles tinkiseb meta aktar minn 
95% ta' utenti f'kull Stat Membru jistgħu 
jirċievu s-sinjal b'mod ċar u dirett, 
mingħajr m'għandhom għalfejn jinstallaw 
l-ebda strument fid-dar tagħhom, jew 
jimmodifikaw l-infrastruttura eżistenti fil-
bini fejn jgħixu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' 'reċezzjoni b'aċċess ħieles' ifisser li żewġ kundizzjonijiet qed jiġu sodisfati: is-
servizz għandu jkun b'xejn (m'għandekx tħallas għalih biex takkwistah) u kwalunkwe ċittadin 
(viċin kemm jista' jkun tal-100%) għandu jkun jista' jużaw dan is-servizz.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 75
PREMESSA 27



PE 376.424v01-00 32/91 AM\622816MT.doc

MT

(27) Għalhekk, sabiex titħares il-libertà 
fundamentali li wieħed jirċievi tagħrif u 
sabiex jiġi żgurat li l-interessi ta' l-udjenza 
fl-Unjoni Ewropea jiġu protetti b'mod sħiħ u 
xieraq, dawk li jeżerċitaw drittijiet esklussivi 
li jikkonċernaw avveniment ta' interess 
pubbliku għandhom jagħtu lil xandara u lil 
intermedjarji oħra, fejn ikunu qed jaġixxu 
f'isem ix-xandara, id-dritt li jużaw siltiet 
qosra għall-finijiet ta' l-ipprogrammar ta' 
aħbarijiet ġenerali fuq il-bażi ta' termini li 
huma ġusti, raġonevoli u mhux 
diskriminatorji u li jqisu b'mod xieraq id-
drittijiet esklussivi. Termini bħal dawn 
għandhom jiġu kkomunikati fi żmien xieraq 
qabel ma jsir l-avveniment ta' interess 
pubbliku sabiex partijiet oħrajn jingħataw 
ħin biżżejjed biex jeżerċitaw dan id-dritt. 
Bħala regola ġenerali, siltiet qosra 
m'għandhomx jaqbżu d-90 sekonda.

(27) Għalhekk, sabiex titħares il-libertà 
fundamentali li wieħed jirċievi tagħrif u 
sabiex jiġi żgurat li l-interessi ta' l-udjenza 
fl-Unjoni Ewropea jiġu protetti b'mod sħiħ u 
xieraq, dawk li jeżerċitaw drittijiet esklussivi 
li jikkonċernaw avveniment ta' interess 
pubbliku jridu jagħtu lil xandara u lil 
intermedjarji oħra bħalma huma aġenziji ta' 
l-aħbarijiet, fejn ikunu qed jaġixxu 
direttament f'isem xandara awtorizzati, id-
dritt li jużaw siltiet qosra għall-finijiet ta' l-
ipprogrammar ta' aħbarijiet ġenerali fuq il-
bażi ta' termini li huma ġusti, raġonevoli u 
mhux diskriminatorji u li jqisu b'mod xieraq 
id-drittijiet esklussivi. Termini bħal dawn 
għandhom jiġu kkomunikati fi żmien xieraq 
qabel ma jsir l-avveniment ta' interess 
pubbliku sabiex partijiet oħrajn jingħataw 
ħin biżżejjed biex jeżerċitaw dan id-dritt. 
Bħala regola ġenerali, siltiet qosra 
m'għandhomx jaqbżu d-90 sekonda, 
m'għandhomx jiġu trażmessi qabel ma' 
jispiċċa l-avveniment, m'għandhomx jidhru 
36 siegħa wara l-avveniment, 
m'għandhomxjintużaw biex jinħoloq 
arkivju pubbliku, m'għandux jitneħħa l-
logo jew identifikatur ieħor tax-xandar 
oriġinali. Siltiet qosra m'għandhomx 
jintużaw f'servizzi mhux lineari. Jekk 
xandar fl-istess stat membru jkun akkwista 
drittijiet eslussivi għall-avveniment 
ikkonċernat, il-permess għall-aċċess 
għandu jintalab mingħand dak ix-xandar.
B'dan il-mod, l-Istati Membri 
jikkontribwixxu biex iwettqu l-intenzjoni 
dikjarata tagħhom skond l-Artikolu 9 tal-
Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa dwar 
Televiżjoni Transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt għal rappurtar fil-qosor huwa neċessarju biex ikun salvagwardjat id-dritt taċ-ċittadin 
għal-liberta ta' l-informazzjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni għal rappurtar fil-qosor mhijiex 
biżżejjed peress li ma jirnexxilhiex tistabbilixxi dritt Ewropew għal rappurtar fil-qosor bħal 
dan. Dan id-dritt, pero, ikun ta' benefiċċju kbir, speċjalment għal fornituri iżgħar tas-servizz 
tat-televiżjoni fl-Istati Membri ż-żgħar. Il-ħolqien ta' dritt pan-Ewropew għal biċċiet qosra ta' 
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aħbarijiet għandu jindirizza n-nuqqasijiet tas-suq fejn xandara ma jistgħux jiksbu filmati 
televiżivi qosra ta' l-aħbarijiet ta' avveniment pubbliċi ewlenin li jsiru fi Stati Membri oħra 
bil-għan li jiġu inklużi fl-ipprogrammar ġenerali ta' l-aħbarijiet tagħhom. Peress li huwa 
importanti li dan id-dritt ma jdgħajjifx l-investiment fid-drittijiet esklussivi, iż-żjidiet li ġew 
issuġġeriti għall-Premessa 27 li ġiet proposta mill-Kummissjoni għandhom għalhekk 
jagħmluha ċara li materjali miksubin fuq il-bażi tad-dritt għal biċċiet qosra ta' aħbarijiet 
jistgħu jintużaw biss fl-ipprogrammar ta' aħbarijiet ġenerali f'servizzi awdjoviżivi tal-midja 
lineari (kif stipulat fl-Artikolu 1) taħt ċirkustanzi li huma strettament limitati. Il-proposta 
tagħmilha ċara li d-dritt għal xandir ta' rapporti qosra ta' aħbarijiet għandu jiġi implimentat 
fl-UE kollha u li, apparti x-xandara tat-televiżjoni, intermedjarji bħalma huma aġenziji ta' l-
aħbarijiet għandhom ikunu intitolati li jxandru siltiet qosra sakemm huma qed jaħdmu 
direttament f'isem ix-xandar; tikkjarifika wkoll taħt liema kundizzjonijiet konkreti dan għandu 
jseħħ. Emenda mressqa minn Lena Ek.

Emenda 76
PREMESSA 27

(27) Għalhekk, sabiex titħares il-libertà 
fundamentali li wieħed jirċievi tagħrif u 
sabiex jiġi żgurat li l-interessi ta' l-udjenza 
fl-Unjoni Ewropea jiġu protetti b'mod sħiħ u 
xieraq, dawk li jeżerċitaw drittijiet esklussivi 
fir-rigward ta' avveniment ta' interess 
pubbliku għandhom jagħtu lil xandara u lil 
intermedjarji oħra, fejn ikunu qed jaġixxu 
f'isem ix-xandara, id-dritt li jużaw siltiet 
qosra għall-finijiet ta' l-ipprogrammar ta' 
aħbarijiet ġenerali fuq il-bażi ta' termini li 
huma ġusti, raġonevoli u mhux 
diskriminatorji u li jqisu b'mod xieraq id-
drittijiet esklussivi. Termini bħal dawn 
għandhom jiġu kkomunikati fi żmien xieraq 
qabel ma jsir l-avveniment ta' interess 
pubbliku sabiex partijiet oħrajn jingħataw 
ħin biżżejjed biex jeżerċitaw dan id-dritt. 
Bħala regola ġenerali, siltiet qosra 
m'għandhomx jaqbżu d-90 sekonda.

(27) Għalhekk, sabiex titħares il-libertà 
fundamentali li wieħed jirċievi tagħrif u 
sabiex jiġi żgurat li l-interessi ta' l-udjenza 
fl-Unjoni Ewropea jiġu protetti b'mod sħiħ u 
xieraq, dawk li jeżerċitaw drittijiet esklussivi 
fir-rigward ta' avveniment ta' interess 
pubbliku għandhom, wara r-rimborż ta' 
somma raġonevoli ta' spejjeż, jagħtu lil 
xandara u lil aġenziji ta' l-aħbarijiet oħra, li 
qed jaġixxu f'isem ix-xandara, id-dritt li 
jużaw siltiet qosra biss għall-finijiet ta' l-
ipprogrammar ta' aħbarijiet ġenerali fuq il-
bażi ta' termini li huma ġusti, raġonevoli u 
mhux diskriminatorji u li jqisu b'mod xieraq 
id-drittijiet esklussivi. Termini bħal dawn 
għandhom jiġu kkomunikati fi żmien xieraq 
qabel ma jsir l-avveniment ta' interess 
pubbliku sabiex partijiet oħrajn jingħataw 
ħin biżżejjed biex jeżerċitaw dan id-dritt. 
Bħala regola ġenerali, siltiet qosra 
m'għandhomx:
- jaqbżu d-90 sekonda,
- jintwerew aktar tard minn 48 siegħa wara 
l-avveniment,
- jintużaw biex jinħoloq arkivju pubbliku
tad-divertiment,
- ineħħu s-simbolu tax-xandar oriġinali jew 
kull identifikazzjoni tiegħu, jew
- jintużaw għall-ħolqien ta' servizzi mhux 
lineari ġodda.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' dritt pan-Ewropew għal biċċiet qosra ta' aħbarijiet għandu jindirizza n-
nuqqasijiet tas-suq fejn xandara ma jistgħux jiksbu filmati televiżivi qosra ta' l-aħbarijiet ta' 
avveniment pubbliċi ewlenin li jsiru fi Stati Membri oħra bil-għan li jiġu inklużi fl-
ipprogrammar ġenerali ta' l-aħbarijiet tagħhom. Peress li huwa importanti li dan id-dritt ma 
jdgħajjifx l-investiment fid-drittijiet esklussivi, iż-żjidiet li ġew issuġġeriti għall-Premessa 27 
proposta tal-Kummissjoni għandhom għalhekk jagħmluha ċara li materjali miksubin fuq il-
bażi tad-dritt għal biċċiet qosra ta' aħbarijiet jistgħu jintużaw biss fl-ipprogrammar ta' 
aħbarijiet ġenerali f'servizzi awdjoviżivi lineari tal-midja (kif stipulat fl-Artikolu 1) taħt 
ċirkustanzi li huma strettament limitati. Il-limitazzjonijiet proposti, b'reazzjoni għat-tħassib 
ta' korpi ta' l-isport Ewropej u korpi oħrajn, għandhom ukoll iwaqqfu l-ippakkjar mill-ġdid ta' 
materjal miksub fuq il-bażi tad-dritt għal biċċiet qosra ta' aħbarijiet għall-użu f'servizzi tad-
divertiment li jingħataw skond it-talba. Barra minn hekk, tiżgura li jiġu koperti kwalunkwe 
spejjeż marġinali biex il-materjal isir disponibbli. L-emenda tibbaża ruħha, inter alia, fuq it-
Trattat dwar ix-Xandir bejn l-Istati tal-Ġermanja.

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 77
PREMESSA 27

(27) Għalhekk, sabiex titħares il-libertà 
fundamentali li wieħed jirċievi tagħrif u 
sabiex jiġi żgurat li l-interessi ta' l-udjenza 
fl-Unjoni Ewropea jiġu protetti b'mod sħiħ u 
xieraq, dawk li jeżerċitaw drittijiet esklussivi 
li jikkonċernaw avveniment ta' interess 
pubbliku għandhom jagħtu lil xandara u lil 
intermedjarji oħra, fejn ikunu qed jaġixxu 
f'isem ix-xandara, id-dritt li jużaw siltiet 
qosra għall-finijiet ta' l-ipprogrammar ta' 
aħbarijiet ġenerali fuq il-bażi ta' termini li 
huma ġusti, raġonevoli u mhux 
diskriminatorji u li jqisu b'mod xieraq id-
drittijiet esklussivi. Termini bħal dawn 
għandhom jiġu kkomunikati fi żmien xieraq 
qabel ma jsir l-avveniment ta' interess 
pubbliku sabiex partijiet oħrajn jingħataw 
ħin biżżejjed biex jeżerċitaw dan id-dritt. 
Bħala regola ġenerali, siltiet qosra 
m'għandhomx jaqbżu d-90 sekonda.

(27) Għalhekk, sabiex titħares il-libertà 
fundamentali li wieħed jirċievi tagħrif u 
sabiex jiġi żgurat li l-interessi ta' l-udjenza 
fl-Unjoni Ewropea jiġu protetti b'mod sħiħ u 
xieraq, xandara li huma stabbiliti fi Stat 
Membru għandhom ikollhom id-dritt li 
jużaw siltiet qosra għall-finijiet ta' l-
ipprogrammar ta' aħbarijiet ġenerali. Aċċess 
għal siltiet qosri għandu jingħata fuq il-
bażi ta' termini li huma ġusti, raġonevoli u 
mhux diskriminatorji bi ħlas ta' pagament 
raġonevoli u li jitqiesu b'mod xieraq id-
drittijiet esklussivi. Termini bħal dawn 
għandhom jiġu kkomunikati fi żmien xieraq 
qabel ma jsir l-avveniment ta' interess 
pubbliku sabiex partijiet oħrajn jingħataw 
ħin biżżejjed biex jeżerċitaw dan id-dritt. 
Bħala regola ġenerali, siltiet qosra 
m'għandhomx jaqbżu d-90 sekonda.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni dwar l-emenda għal Art. 1 (6) [Art. 3b, punt 1].

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 78
PREMESSA 27

(27) Għalhekk, sabiex titħares il-libertà 
fundamentali li wieħed jirċievi tagħrif u 
sabiex jiġi żgurat li l-interessi ta' l-udjenza 
fl-Unjoni Ewropea jiġu protetti b'mod sħiħ u 
xieraq, dawk li jeżerċitaw drittijiet esklussivi 
fir-rigward ta' avveniment ta' interess 
pubbliku għandhom jagħtu lil xandara u lil 
intermedjarji oħra, fejn ikunu qed jaġixxu 
f'isem ix-xandara, id-dritt li jużaw siltiet 
qosra għall-finijiet ta' l-ipprogrammar ta' 
aħbarijiet ġenerali fuq il-bażi ta' termini li 
huma ġusti, raġonevoli u mhux 
diskriminatorji u li jqisu b'mod xieraq id-
drittijiet esklussivi. Termini bħal dawn 
għandhom jiġu kkomunikati fi żmien xieraq 
qabel ma jsir l-avveniment ta' interess 
pubbliku sabiex partijiet oħrajn jingħataw 
ħin biżżejjed biex jeżerċitaw dan id-dritt. 
Bħala regola ġenerali, siltiet qosra 
m'għandhomx jaqbżu d-90 sekonda.

(27) Għalhekk, sabiex titħares il-libertà 
fundamentali li wieħed jirċievi tagħrif u 
sabiex jiġi żgurat li l-interessi ta' l-udjenza 
fl-Unjoni Ewropea jiġu protetti b'mod sħiħ u 
xieraq, dawk li jeżerċitaw drittijiet esklussivi 
li jikkonċernaw avveniment ta' interess 
pubbliku għandhom jagħtu lil xandara u lil 
aġenziji ta' l-aħbarijiet oħra, fejn ikunu qed 
jaġixxu f'isem ix-xandara, id-dritt li jużaw 
siltiet qosra għall-finijiet ta' l-ipprogrammar 
ta' aħbarijiet ġenerali fuq il-bażi ta' termini li 
huma ġusti, raġonevoli u mhux 
diskriminatorji u li jqisu b'mod xieraq id-
drittijiet esklussivi. Termini bħal dawn 
għandhom jiġu kkomunikati fi żmien xieraq 
qabel ma jsir l-avveniment ta' interess 
pubbliku sabiex partijiet oħrajn jingħataw 
ħin biżżejjed biex jeżerċitaw dan id-dritt. 
Bħala regola ġenerali, siltiet qosra 
m'għandhomx jaqbżu d-90 sekonda.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa preferibbli li wieħed jirriferi għal aġenziji ta' l-aħbarijiet milli għall-kunċett ta' 
'intermedjarji', li huwa vag wisq u ma jissuġġerix garanziji professjonali.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 79
PREMESSA 27

(27) Għalhekk, sabiex titħares il-libertà 
fundamentali li wieħed jirċievi tagħrif u 
sabiex jiġi żgurat li l-interessi ta' l-udjenza 

(27) Għalhekk, sabiex titħares il-libertà 
fundamentali li wieħed jirċievi tagħrif u 
sabiex jiġi żgurat li l-interessi ta' l-udjenza 
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fl-Unjoni Ewropea jiġu protetti b'mod sħiħ u 
xieraq, dawk li jeżerċitaw drittijiet esklussivi 
li jikkonċernaw avveniment ta' interess 
pubbliku għandhom jagħtu lil xandara u lil 
intermedjarji oħra, fejn ikunu qed jaġixxu 
f'isem ix-xandara, id-dritt li jużaw siltiet 
qosra għall-finijiet ta' l-ipprogrammar ta' 
aħbarijiet ġenerali fuq il-bażi ta' termini li 
huma ġusti, raġonevoli u mhux 
diskriminatorji u li jqisu b'mod xieraq id-
drittijiet esklussivi. Termini bħal dawn 
għandhom jiġu kkomunikati fi żmien xieraq 
qabel ma jsir l-avveniment ta' interess 
pubbliku sabiex partijiet oħrajn jingħataw 
ħin biżżejjed biex jeżerċitaw dan id-dritt. 
Bħala regola ġenerali, siltiet qosra 
m'għandhomx jaqbżu d-90 sekonda.

fl-Unjoni Ewropea jiġu protetti b'mod sħiħ u 
xieraq, dawk li jeżerċitaw drittijiet esklussivi 
li jikkonċernaw avveniment ta' interess 
pubbliku għandhom jagħtu lil xandara u lil 
intermedjarji oħra, fejn ikunu qed jaġixxu 
f'isem ix-xandara, id-dritt li jużaw siltiet 
qosra għall-finijiet ta' l-ipprogrammar ta' 
aħbarijiet ġenerali fuq il-bażi ta' termini li 
jinkludu rikumpens ġust u li mhumiex
diskriminatorji u li jqisu b'mod xieraq id-
drittijiet esklussivi. Termini bħal dawn 
għandhom jiġu kkomunikati fi żmien xieraq 
qabel ma jsir l-avveniment ta' interess 
pubbliku sabiex partijiet oħrajn jingħataw 
ħin biżżejjed biex jeżerċitaw dan id-dritt. 
Bħala regola ġenerali, siltiet qosra 
m'għandhomx jaqbżu d-90 sekonda.

Or. en

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 80
PREMESSA 27 A (ġdida)

(27 a) Id-dritt għall-informazzjoni huwa 
msaħħaħ biss sa punt limitat mill-miżuri 
stipulati f'din id-direttiva, li għandha titqies 
li qed tlesti t-triq għal metodu li b'mod 
gradwali se jindirizza b'mod iktar 
sistematiku kif għandu jiġi estiż id-dritt tal-
pubbliku li jkollu aċċess għal informazzjoni 
u kontenut li jiffurmaw wirt komuni ta' 
ideat u ta' għarfien.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 81
PREMESSA 28

(28) Servizzi mhux lineari huma differenti 
minn servizzi lineari fir-rigward ta' l-għażla 
u l-kontroll li l-utent jista' jeżerċita u fir-
rigward ta' l-impatt li jkollhom fuq is-
soċjetà. Dan jiġġustifika li tiġi imposta 

(28) Servizzi mhux lineari huma differenti 
minn servizzi lineari fir-rigward ta' l-għażla 
u l-kontroll li l-utent jista' jeżerċita u fir-
rigward ta' l-impatt li jkollhom fuq is-soċjetà 
kif ukoll fir-rigward tal-mekkaniżmi li 
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regolamentazzjoni inqas stretta fuq servizzi 
mhux lineari, li għandhom biss 
jikkonformaw mar-regoli bażiċi stipulati fl-
Artikoli 3c sa 3h.

jinħadmu l-aħjar biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-politika pubblika. Is-suq għal servizzi 
bħal dawn huwa fi stadju bikri ta' l-iżvilupp 
u l-evoluzzjoni futura tiegħu ma jistax 
jitbassar b'mod sikur.  Għalhekk huwa 
xieraq li filwaqt li s-servizzi mhux lineari 
tas-'servizzi tas-soċjetà ta' l-informatika' 
ikomplu jiġu koperti mid-Direttiva dwar l-
eKummerċ u l-awtoregolamentazzjoni hija 
inkoraġġuta sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
politika pubblika bħall-ħarsien tal-
konsumaturi, tal-minorenni u tal-minoritajiet 
vulnerabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Servizzi mhux lineari diġà huma ggvernati mid-Direttiva dwar l-eKummerċ. Livell 
addizzjonali ta' regolamentazzjoni dwar dan il-qasam emerġenti jista' jagħmel ħsara u ma 
jkunx neċessarju peress li l-liġi ġenerali u l-awtoregolamentazzjoni jidhru li qed jaħdmu 
b'suċċess, pereżempju fuq il-ħarsien ta' persuna ta' taħt l-età u l-prevenzjoni ta' l-inċitament 
għall-mibegħda.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Emenda 82
PREMESSA 28

(28) Servizzi mhux lineari huma differenti 
minn servizzi lineari fir-rigward ta' l-għażla 
u l-kontroll li l-utent jista' jeżerċita u fir-
rigward ta' l-impatt li jkollhom fuq is-
soċjetà. Dan jiġġustifika l-impożizzjoni ta' 
regolamentazzjoni inqas stretta fuq servizzi 
mhux lineari, li għandhom jikkonformaw 
biss mar-regoli bażiċi stipulati fl-Artikoli 3c 
sa 3h. 

(28) Servizzi mhux lineari huma differenti 
minn servizzi lineari fir-rigward ta' l-estent 
ta' l-għażla eżerċitat mill-utent. Dan jista', 
f'xi każijiet, jiġġustifika l-impożizzjoni ta' 
regolamentazzjoni inqas stretta fuq servizzi 
mhux lineari, li, madankollu, għandhom 
jikkonformaw mar-regoli bażiċi stipulati fl-
Artikoli 3c sa 3h.

Or. it
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Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 83
PREMESSA 30

(30) Bi qbil mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, il-miżuri stipulati f'din id-
Direttiva huma strettament limitati għall-
minimu meħtieġ sabiex jintlaħaq l-objettiv 
tal-funzjonament xieraq tas-suq intern. Fejn 
hija meħtieġa azzjoni fuq livell Komunitarju, 
u sabiex tiġi garantita zona li ta' bil-ħaqq 
m'ġħandhiex fruntieri interni fejn huma 
kkonċernati s-servizzi awdjoviżivi tal-midja, 
id-Direttiva għandha tiżgura livell għoli ta' 
ħarsien ta' objettivi ta' interess ġenerali, 
b'mod partikulari l-ħarsien ta' minorenni u d-
dinjità tal-bniedem.

(30) Bi qbil mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, il-miżuri stipulati f'din id-
Direttiva huma strettament limitati għall-
minimu meħtieġ sabiex jintlaħaq l-objettiv 
tal-funzjonament xieraq tas-suq intern. Fejn 
hija meħtieġa azzjoni fuq livell Komunitarju, 
u sabiex tiġi garantita zona li ta' bil-ħaqq 
m'ġħandhiex fruntieri interni fejn huma 
kkonċernati s-servizzi awdjoviżivi tal-midja, 
id-Direttiva għandha tiżgura livell għoli ta' 
ħarsien ta' objettivi ta' interess ġenerali, 
b'mod partikulari l-ħarsien ta' minorenni, id-
drittijiet ta' persuni b'diżabilità, b'mod 
speċjali dawk li għandhom problemi ta' 
vista u ta' smigħ, u d-dinjità tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet ta' persuni b'diżabilitajiet u/jew l-anzjani għandhom jitqiesu wkoll.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 84
PREMESSA 31

(31) Ikomplu jkunu ta' tħassib għall-
leġiżlaturi, għall-industrija u għall-ġenituri 
kontenut u kondotta li jagħmlu ħsara fis-
servizzi awdjoviżivi tal-midja. Se jkun 
hemm ukoll sfidi ġodda, speċjalment fir-
rigward ta' pjattaformi u prodotti ġodda. 
Għalhekk huwa neċessarju li jiġu introdotti 
regoli li jħarsu l-iżvilupp fiżiku, mentali u 
moral ta' minorenni kif ukoll id-dinjità tal-
bniedem fis-servizzi awdjoviżivi tal-midja u 
l-komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva 
kollha. 

(31) Ikomplu jkunu ta' tħassib għall-
leġiżlaturi, għall-industrija u għall-ġenituri 
kontenut u kondotta li jagħmlu ħsara fis-
servizzi awdjoviżivi tal-midja. Se jkun 
hemm ukoll sfidi ġodda, speċjalment fir-
rigward ta' pjattaformi u prodotti ġodda. 
Għalhekk huwa neċessarju li jitħares l-
iżvilupp fiżiku, mentali u moral ta' 
minorenni kif ukoll id-dinjità tal-bniedem 
fis-servizzi awdjoviżivi tal-midja u l-
komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva 
kollha. Regoli ta' l-Unjoni Ewropea jew 
nazzjonali sabiex jintlaħaq livell meħtieġ 
ta' ħarsien se jkunu permissibbli biss meta 
protezzjoni legali normali mhix disponibbli 
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u m'għandhomx iwarrbu l-applikazzjoni 
dominanti tal-prinċipju ta' pajjiż tan-nisel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-liġi ġenerali għandha tipproteġi kontra dan it-tip ta' abbuż. Meta dan ma jkunx il-każ, 
regolaturi nazzjonali għandhom ikunu kapaċi jieħdu azzjoni. Madankollu, il-prinċipju tal-
pajjiż tan-nisel dejjem għandu jkun dominanti. 

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 85
PREMESSA 32

(32) Miżuri li jittieħdu biex jitħarsu l-
minorenni u d-dinjità tal-bniedem għandhom 
ikunu bbilanċjati b'mod kawt mad-dritt 
fundamentali tal-libertà ta' l-espressjoni kif 
stipulat fil-Karta dwar id-Drittijiet 
Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea. B'hekk, 
l-għan ta' dawn il-miżuri għandu jkun li jiġi 
żgurat livell xieraq ta' protezzjoni ta' 
minorenni fir-rigward ta' servizzi mhux 
lineari iżda li fil-fatt ma jiġix ipprojbit il-
kontenut adult.

(32) Miżuri li jittieħdu biex jitħarsu l-
minorenni u d-dinjità tal-bniedem għandhom 
ikunu bbilanċjati b'mod kawt mad-dritt 
fundamentali tal-libertà ta' l-espressjoni kif 
stipulat fil-Karta dwar id-Drittijiet 
Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea. B'hekk, 
l-għan ta' dawn il-miżuri għandu jkun li jiġi 
żgurat livell xieraq ta' protezzjoni ta' 
minorenni fir-rigward ta' servizzi lineari
iżda li fil-fatt ma jiġix ipprojbit il-kontenut 
adult.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-direttiva għandha tirregoli servizzi lineari u mhux servizzi mhux lineari.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 86
PREMESSA 33 A (ġdida)

(33a) Sabiex jintlaħaq livell xieraq ta' 
protezzjoni ta' minorenni, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jidditerminaw iz-zoni tal-ħin għat-tfal u 
jiddifenixxu l-programmi mmirati għat-tfal.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta' definizjoni uniforma għall-UE kollha ta' "tfal" u "programmi għat-tfal" għall-
finijiet ta' din id-direttiva, huwa meħtieġ li l-NRAs jiddefinixxu b'mod ċar iz-zoni tal-ħin meta 
għandu jiġi applikat livell ogħla ta' regoli ta' protezzjoni.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 87
PREMESSA 35

(35) Servizzi awdjoviżivi mhux lineari tal-
midja għandhom il-potenzjal li parzjalment 
jieħdu post is-servizzi lineari. Għalhekk, 
għandhom jippromwovu, fejn huwa 
prattiku, il-produzzjoni u d-distribuzzjoni 
tax-xogħlijiet Ewropej u b'hekk 
jikkontribwixxu b'mod attiv għall-
promozzjoni tad-diversità kulturali. 
Għandu jkun importanti li l-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet relatati mal-
promozzjoni tax-xogħlijiet Ewropej minn 
servizzi awdjoviżivi tal-midja jiġu eżaminati 
mill-ġdid b'mod regolari. Fi ħdan il-qafas 
tar-rapporti stipulati fl-Artikolu 3f 
paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom 
speċjalment iqisu wkoll il-kontribut 
finanzjarju minn servizzi bħal dawn għall-
produzzjoni u l-akkwist tad-drittijiet ta' 
xogħlijiet Ewropej; is-sehem tax-xogħlijiet 
Ewropej fil-qasam tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja kif ukoll fil-konsum effettiv tax-
xogħlijiet Ewropej ta' l-utenti propost minn 
servizzi bħal dawn.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa għandha titħassar għax tpoġġi wisq piżijiet fuq servizzi mhux lineari. 
Mingħajr ir-restrizzjonijiet ta' spettru limitat jew ostakoli għoljin għad-dħul u bil-kapaċitajiet 
addizzjonali ta' tiftix algoritmetiku u soċjali, huwa vijabbli għal servizzi mhux lineari biex 
jipprovdu kontenut speċifiku kulturali u lingwistiku, sakemm m'hemm l-ebda spejjeż ta' 
konformità mhux neċessarji.  Servizzi mhux lineari jistgħu għalhekk jiżguraw il-promozzjoni 
tal-kultura, il-pluraliżmu tal-midja u udjenzi globali mdaqqsa għal kontenut Ewropew 
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mingħajr il-ħtieġa għal kwoti.  L-Istati Membri jixtiequ jkomplu jippromwovu l-produzzjoni 
ta' xogħlijiet kulturali iżda dan jista' jseħħ b'mod ugwalment effettiv permezz ta' mekkaniżmi 
ta' appoġġ nazzjonali u ta' l-UE li ma jgħawġux is-suq.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 88
PREMESSA 35

(35) Servizzi awdjoviżivi mhux lineari tal-
midja għandhom il-potenzjal li parzjalment 
jieħdu post is-servizzi lineari. Għalhekk, 
għandhom jippromwovu, fejn huwa 
prattiku, il-produzzjoni u d-distribuzzjoni 
tax-xogħlijiet Ewropej u b'hekk 
jikkontribwixxu b'mod attiv għall-
promozzjoni tad-diversità kulturali. Għandu 
jkun importanti li l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet relatati mal-promozzjoni ta' 
xogħlijiet Ewropej minn servizzi 
awdjoviżivi tal-midja jiġu eżaminati mill-
ġdid regolarment. Fi ħdan il-qafas tar-
rapporti stipulati fl-Artikolu 3f paragrafu 3, 
l-Istati Membri għandhom speċjalment 
iqisu wkoll il-kontribut finanzjarju minn 
servizzi bħal dawn għall-produzzjoni u l-
akkwist tad-drittijiet ta' xogħlijiet Ewropej; 
is-sehem tax-xogħlijiet Ewropej fil-qasam 
tas-servizzi awdjoviżivi tal-midja kif ukoll 
fil-konsum effettiv ta' xogħlijiet Ewropej ta' 
l-utenti propost minn servizzi bħal dawn.

(35) Għandu jkun importanti li l-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati 
mal-promozzjoni ta' xogħlijiet Ewropej minn 
servizzi awdjoviżivi tal-midja jiġu eżaminati 
mill-ġdid regolarment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Servizzi mhux lineari għandhom jibqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva. 
Barra minn hekk, għadu wisq kmieni biex jiġu imposti kwoti fuq dawn is-servizzi l-ġodda li
għadhom emerġenti u tista' tfixkel il-proċess ta' speċjalizzazzjoni tagħhom. 

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 89
PREMESSA 35

(35) Servizzi awdjoviżivi mhux lineari tal- (35) Servizzi awdjoviżivi mhux lineari tal-
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midja għandhom il-potenzjal li parzjalment 
jieħdu post is-servizzi lineari. Għalhekk, 
għandhom jippromwovu, fejn huwa prattiku, 
il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tax-
xogħlijiet Ewropej u b'hekk jikkontribwixxu 
b'mod attiv għall-promozzjoni tad-diversità 
kulturali. Għandu jkun importanti li l-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati 
mal-promozzjoni tax-xogħlijiet Ewropej 
minn servizzi awdjoviżivi tal-midja jiġu 
eżaminati mill-ġdid b'mod regolari. Fi ħdan 
il-qafas tar-rapporti stipulati fl-Artikolu 3f 
paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom 
speċjalment iqisu wkoll il-kontribut 
finanzjarju minn servizzi bħal dawn għall-
produzzjoni u l-akkwist tad-drittijiet ta' 
xogħlijiet Ewropej; is-sehem ta' xogħlijiet 
Ewropej fil-katalogu tas-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja kif ukoll fil-konsum 
effettiv ta' xogħlijiet Ewropej ta' l-utenti 
propost minn servizzi bħal dawn.

midja għandhom il-potenzjal li parzjalment 
jieħdu post is-servizzi lineari. Għalhekk, 
għandhom jippromwovu, fejn huwa prattiku, 
il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tax-
xogħlijiet Ewropej u b'hekk jikkontribwixxu 
b'mod attiv għall-promozzjoni tad-diversità 
kulturali. Promozzjoni bħal din tista' tieħu 
l-forma ta' appoġġ imsaħħaħ għal 
investiment li jwassal għal produzzjoni 
Ewropea, b'mod partikulari produzzjoni 
indipendenti, fil-forma ta' kontribut 
minimu skond id-dħul, u viżibilità aħjar 
għal dawk ix-xogħlijiet billi jkun hemm ir-
rekwiżit li katologi jridu jinkludu ammont 
minimu ta' xogħlijiet Ewropej jew 
referenza li tippromwovi x-xogħlijiet fi 
gwidi  ta' programmi elettroniċi. Għandu 
jkun importanti li l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet relatati mal-promozzjoni 
tax-xogħlijiet Ewropej minn servizzi 
awdjoviżivi tal-midja jiġu eżaminati mill-
ġdid b'mod regolari. Fi ħdan il-qafas tar-
rapporti stipulati fl-Artikolu 3f paragrafu 3, 
l-Istati Membri għandhom speċjalment iqisu 
wkoll il-kontribut finanzjarju minn servizzi 
bħal dawn għall-produzzjoni u l-akkwist tad-
drittijiet ta' xogħlijiet Ewropej; is-sehem ta' 
xogħlijiet Ewropej fil-katalogu tas-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja kif ukoll fil-konsum 
effettiv ta' xogħlijiet Ewropej ta' l-utenti 
propost minn servizzi bħal dawn. Dawn ir-
rapporti għandhom jevalwaw ukoll il-
pożizzjoni ta' xogħlijiet minn produtturi 
indipendenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhux biżżejjed li wieħed sempliċiment isostni l-ħtieġa li tiġi promossa d-diversità kulturali; 
iridu jiġu stipulati dispożizzjonijiet prattiċi.

Emenda mressqa minn Lena Ek

Emenda 90
PREMESSA 35
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(35) Servizzi awdjoviżivi mhux lineari tal-
midja għandhom il-potenzjal li parzjalment 
jieħdu post is-servizzi lineari. Għalhekk, 
għandhom jippromwovu, fejn huwa prattiku, 
il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tax-
xogħlijiet Ewropej u b'hekk jikkontribwixxu 
b'mod attiv għall-promozzjoni tad-diversità 
kulturali. Għandu jkun importanti li l-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati 
mal-promozzjoni tax-xogħlijiet Ewropej 
minn servizzi awdjoviżivi tal-midja jiġu 
eżaminati mill-ġdid b'mod regolari. Fi ħdan 
il-qafas tar-rapporti stipulati fl-Artikolu 3f 
paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom 
speċjalment iqisu wkoll il-kontribut 
finanzjarju minn servizzi bħal dawn għall-
produzzjoni u l-akkwist tad-drittijiet ta' 
xogħlijiet Ewropej; is-sehem ta' xogħlijiet 
Ewropej fil-katalogu tas-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja kif ukoll fil-konsum 
effettiv ta' xogħlijiet Ewropej ta' l-utenti 
propost minn servizzi bħal dawn.

(35) Servizzi awdjoviżivi mhux lineari tal-
midja għandhom il-potenzjal li parzjalment 
jieħdu post is-servizzi lineari. Għalhekk, 
għandhom jippromwovu, fejn huwa prattiku, 
il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tax-
xogħlijiet Ewropej u b'hekk jikkontribwixxu 
b'mod attiv għall-promozzjoni tad-diversità 
kulturali. Għandu jkun importanti li l-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati 
mal-promozzjoni tax-xogħlijiet Ewropej 
minn servizzi awdjoviżivi tal-midja jiġu 
eżaminati mill-ġdid b'mod regolari. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiċċara l-fatt li l-firxa tad-direttiva hija relatata mat-televiżjoni u ma' servizzi simili, kif 
intenzjonat oriġinarjament, u jirrikonoxxi d-differenza bejn "midja tal-massa" u "midja 
personalizzata".

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 91
PREMESSA 35

(35) Servizzi awdjoviżivi mhux lineari tal-
midja għandhom il-potenzjal li parzjalment 
jieħdu post is-servizzi lineari. Għalhekk, 
għandhom jippromwovu, fejn huwa 
prattiku, il-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' 
xogħlijiet Ewropej u b'hekk jikkontribwixxu 
b'mod attiv għall-promozzjoni tad-diversità 
kulturali. Għandu jkun importanti li l-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati 
mal-promozzjoni tax-xogħlijiet Ewropej 

(35) Servizzi awdjoviżivi mhux lineari tal-
midja għandhom il-potenzjal li parzjalment 
jieħdu post is-servizzi lineari. Għalhekk, 
għandhom jippromwovu l-produzzjoni u d-
distribuzzjoni ta' xogħlijiet Ewropej u b'hekk 
jikkontribwixxu b'mod attiv għall-
promozzjoni tad-diversità kulturali. Għandu 
jkun importanti li l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet relatati mal-promozzjoni 
tax-xogħlijiet Ewropej minn servizzi 
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minn servizzi awdjoviżivi tal-midja jiġu 
eżaminati mill-ġdid b'mod regolari. Fi ħdan 
il-qafas tar-rapporti stipulati fl-Artikolu 3f 
paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom 
speċjalment iqisu wkoll il-kontribut 
finanzjarju minn servizzi bħal dawn għall-
produzzjoni u l-akkwist tad-drittijiet ta' 
xogħlijiet Ewropej; is-sehem ta' xogħlijiet 
Ewropej fil-katalogu tas-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja kif ukoll fil-konsum 
effettiv ta' xogħlijiet Ewropej ta' l-utenti 
propost minn servizzi bħal dawn.

awdjoviżivi tal-midja jiġu eżaminati mill-
ġdid b'mod regolari. Fi ħdan il-qafas tar-
rapporti stipulati fl-Artikolu 3f paragrafu 3, 
l-Istati Membri għandhom speċjalment iqisu 
wkoll il-kontribut finanzjarju minn servizzi 
bħal dawn għall-produzzjoni u l-akkwist tad-
drittijiet ta' xogħlijiet Ewropej; is-sehem ta' 
xogħlijiet Ewropej fil-katalogu tas-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja kif ukoll fil-konsum 
effettiv ta' xogħlijiet Ewropej ta' l-utenti 
propost minn servizzi bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lura fl-1989, l-għan ta' l-artikolu attwali kien li jintroduċi gradwalment u mingħajr diffikultà 
r-regola dwar il-promozzjoni ta' xogħlijiet Ewropej. Daż-żmien, fil-kuntest ta' l-istrateġija ta' 
Liżbona, huwa neċessarju li jiġu proposti regoli iktar impenjattivi dwar din il-kwistjoni 
sabiex tissaħħaħ l-industrija awdjoviżiva Ewropea u sabiex tinżamm id-diversità kulturali 
rikka ta' l-Ewropa. Għalhekk, l-Istati Membri m'għandhomx ikollhom skużi għax ma jagħmlux 
l-isforz meħtieġ biex jippromwovu produzzjonijiet Ewropej.

Emenda mressqa minn Gunnar Hökmark

Emenda 92
PREMESSA 35 A (ġdida)

(35a) Jenfasizza li d-differenzi bejn servizzi 
lineari u servizzi mhux lineari se jsiru 
inqas rilevanti għall-udjenza meta l-
iżvilupp ta' servizzi diġitali u ħardwer 
għandu jagħmel aċċessibbli għat-
telespettaturi servizzi lineari permezz ta' 
talba diretta. F'din il-perspettiva huwa 
importanti li jiġu żgurat li xandara 
tradizzjonali b'servizzi lineari ma jkunux 
żvantaġġjati finanzjarjament f'konfront 
ma' xandara u fornituri ta' servizzi tal-
midja ġodda li jużaw is-servizzi mhux 
lineari tal-lum. Dan ikun qed ixekkel ix-
xandara Ewropej milli jipproduċu kontenut 
Ewropew ta' kwalità għolja u milli 
jiżviluppaw kompetittività globali. Għall-
istess raġuni huwa importanti li regoli 
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Ewropej dwar l-iffinanzjar tat-tfassil ta' 
programmi ma jxekklux l-iżvilupp fl-
Ewropa ta' fornituri ta' servizzi tal-midja 
ġodda. Dan jitlob għal regoli flessibbli, 
sempliċi u ġenerali dwar servizzi lineari kif 
ukoll dwar servizzi mhux lineari b'inqas 
importanza mogħtija lill-karatteristiċi 
teknoloġiċi differenti tas-servizzi tal-midja. 

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 93
PREMESSA 36

(36) Meta jimplimentaw id-dispożizzjonijiet 
ta' l-Artikolu 4 tad-Direttiva 89/552/KEE kif 
emendata, l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu dispożizzjoni għal xandara biex 
jinkludu sehem xieraq ta' koproduzzjonijiet
Ewropej jew ta' xogħlijiet Ewropej li 
m'għandhomx oriġini domestika.

(36) Meta jimplimentaw id-dispożizzjonijiet 
ta' l-Artikolu 4 tad-Direttiva 89/552/KEE kif 
emendata, l-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-fornituri ta' servizzi tal-
midja biex jippromwovu, meta dan ikun 
prattiku, il-produzzjoni ta' u l-aċċess għal 
xogħlijiet Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'aktar diversità offerta minn aktar servizzi, dispożizzjonijiet dwar kwoti m'humiex neċessarji. 
Hemm modi iktar effettivi kif tista' tiġi inkoraġġuta l-produzzjoni u x-xandir ta' xogħlijiet 
Ewropej.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 94
PREMESSA 38

(38) Id-disponibilità ta' servizzi mhux lineari 
twessa' l-għażla tal-konsumatur. B'hekk, 
regoli ddettaljati li jirregolaw il-
komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva 
għal servizzi mhux lineari jidhru li mhumiex 
iġġustifikati u lanqas ma jagħmlu sens mil-
lat tekniku. Minkejja dan, il-
komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva 
kollha għandha tirrispetta mhux biss ir-
regoli ta' identifikazzjoni iżda wkoll livell 
bażiku ta' regoli kwalitattivi sabiex 

(38) Id-disponibilità ta' servizzi mhux lineari 
twessa' l-għażla tal-konsumatur. B'hekk, 
regoli ddettaljati li jirregolaw il-
komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva 
għal servizzi mhux lineari jidhru li mhumiex 
iġġustifikati u lanqas ma jagħmlu sens mil-
lat tekniku. Barra minn hekk, 
komunikazzjonijiet kummerċjali mhux 
lineari huma rregolati mil-liġi ġenerali kif 
ukoll mid-Direttiva 2000/31/KE u 
leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, 
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jintlaħqu objettivi ċari ta' politika pubblika. pereżempju d-Direttiva 2001/83/KE li 
tipprojbixxi r-riklamar ta' ċerti prodotti 
mediċinali dirett lejn il-pubbliku ġenerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Komunikazzjonijiet kummerċjali mhux lineari diġà huma rregolati. Għalhekk, din id-
dispożizzjoni mhix neċessarja. 

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 95
PREMESSA 40

(40) Żviluppi kummerċjali u teknoloġiċi 
jagħtu lill-utenti aktar għażla u 
responsabilità fl-użu tagħhom tas-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja. Sabiex iżżomm il-
proporzjon ma' l-objettivi ta' interess 
nazzjonali, ir-regolazzjoni għandha 
tippermetti ċerta livell ta' flessibilità fir-
rigward tas-servizzi awdjoviżivi lineari tal-
midja: il-prinċipju ta' separazzjoni għandu 
jkun limitat għar-riklamar u t-telebejgħ, it-
tqegħid tal-prodott għandu jitħalla f'ċerti 
ċirkostanzi u xi restrizzjonijiet kwantitattivi 
għandhom jitneħħew.  Madankollu, fejn it-
tqegħid tal-prodott isir bil-moħbi, dan 
għandu jiġi pprojbit. Il-prinċipju tas-
separazzjoni m'għandux jimpedixxi l-użu  
ta' tekniki ġodda ta' riklamar.

(40) Żviluppi kummerċjali u teknoloġiċi 
jagħtu lill-utenti aktar għażla u 
responsabilità fl-użu tagħhom tas-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja. Sabiex iżżomm il-
proporzjon ma' l-objettivi ta' interess 
nazzjonali, ir-regolazzjoni għandha 
tippermetti ċerta livell ta' flessibilità fir-
rigward tas-servizzi awdjoviżivi lineari tal-
midja: il-prinċipju ta' separazzjoni huwa 
sostitwit mill-prinċipju tat-trasparenza u ta' 
l-identifikazzjoni, it-tqegħid tal-prodott 
għandu jitħalla u restrizzjonijiet kwantitattivi 
għandhom jitneħħew. Madankollu, it-
tqegħid tal-prodott li jsir bil-moħbi huwa 
pprojbit u kull tqegħid tal-prodott li huwa 
mħallas għandu jiġi identifikat b'mod ċar 
għat-telespettatur meta u fejn isir.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tat-trasparenza u ta' l-identifikazzjoni tiżgura li komunikazzjonijiet kummerċjali 
jiġu rrikonoxxuti bħala tali u jitħalla spazju għall-iżvilupp ta' tekniki ġodda ta' riklamar.

It-tqegħid tal-prodott huwa realtà globali u l-awtorizzazzjoni tiegħu se tħalli lis-servizzi 
Ewropej jibbenefikaw minn dħul addizzjonali u biex isiru iktar kompetittivi.
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Monica Frassoni

Emenda 96
PREMESSA 40

(40) Żviluppi kummerċjali u teknoloġiċi 
jagħtu lill-utenti aktar għażla u 
responsabilità fl-użu tagħhom tas-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja. Sabiex iżżomm il-
proporzjon ma' l-objettivi ta' interess 
ġenerali, ir-regolamentazzjoni għandha 
tippermetti ċertu livell ta' flessibilità fir-
rigward tas-servizzi awdjoviżivi lineari tal-
midja: il-prinċipju ta' separazzjoni għandu 
jkun limitat għar-riklamar u t-telebejgħ, it-
tqegħid tal-prodott għandu jitħalla f'ċerti 
ċirkostanzi u xi restrizzjonijiet kwantitattivi 
għandhom jitneħħew. Madankollu, fejn it-
tqegħid tal-prodott isir bil-moħbi, dan 
għandu jiġi pprojbit. Il-prinċipju tas-
separazzjoni m'għandux jimpedixxi l-użu  ta' 
tekniki ġodda ta' riklamar.

(40) Żviluppi kummerċjali u teknoloġiċi 
jagħtu lill-utenti aktar għażla u 
responsabilità fl-użu tagħhom tas-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja. Fl-istess waqt, 
permezz ta' tekniki pubbliċitarji ġodda u l-
pubbliċità diġitali, ir-riklamar qed isir iktar 
b'saħħtu. Sabiex iżżomm il-proporzjon ma' 
l-objettivi ta' interess ġenerali, ir-
regolamentazzjoni għandha tippermetti, fuq 
naħa waħda, ċertu livell ta' flessibilità fir-
rigward tas-servizzi awdjoviżivi lineari tal-
midja. Il-prinċipju ta' separazzjoni għandu 
jkun limitat għar-riklamar u t-telebejgħ, 
għajnuna lill-produzzjoni għandha titħalla
f'ċerti ċirkostanzi. F'dan ir-rigward il-
projbizzjoni ta' riklamar bil-moħbi tibqa' 
valida. Il-prinċipju tas-separazzjoni 
m'għandux jimpedixxi l-użu  ta' tekniki 
ġodda ta' riklamar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqegħid tal-prodott mhux kompatibbli mal-prinċipju ta' separazzjoni. L-użu tat-tqegħid tal-
prodott jirrappreżenta ndħil sinifikanti fix-xogħol awdjoviżiv u joħloq konfużjoni fil-kontenut 
editorjali u promozzjonali. Sabiex tinżamm il-kredibilità tal-midja huwa neċessarju li l-
prinċipju ta' separazzjoni tibqa' tinżamm b'mod komprensiv. F'dawn iċ-ċirkostanzi għajnuna 
lill-produzzjoni biss għandha titħalla.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia,
Monica Frassoni

Emenda 97
PREMESSA 40

(40) Żviluppi kummerċjali u teknoloġiċi 
jagħtu lill-utenti aktar għażla u 
responsabilità fl-użu tagħhom tas-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja. Sabiex iżżomm il-
proporzjon ma' l-objettivi ta' interess 
ġenerali, ir-regolamentazzjoni għandha 

(40) Żviluppi kummerċjali u teknoloġiċi 
jagħtu lill-utenti aktar għażla u 
responsabilità fl-użu tagħhom tas-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja. Sabiex iżżomm il-
proporzjon ma' l-objettivi ta' interess 
ġenerali, ir-regolamentazzjoni għandha 



PE 376.424v01-00 48/91 AM\622816MT.doc

MT

tippermetti ċertu livell ta' flessibilità fir-
rigward tas-servizzi awdjoviżivi lineari tal-
midja: il-prinċipju ta' separazzjoni għandu 
jkun limitat għar-riklamar u t-telebejgħ, it-
tqegħid tal-prodott għandu jitħalla f'ċerti 
ċirkostanzi u xi restrizzjonijiet kwantitattivi 
għandhom jitneħħew. Madankollu, fejn it-
tqegħid tal-prodott isir bil-moħbi, dan 
għandu jiġi pprojbit. Il-prinċipju tas-
separazzjoni m'għandux jimpedixxi l-użu  ta' 
tekniki ġodda ta' riklamar.

tippermetti ċertu livell ta' flessibilità fir-
rigward tas-servizzi awdjoviżivi lineari tal-
midja. Madankollu, fejn it-tqegħid tal-
prodott isir bil-moħbi, dan għandu jiġi 
pprojbit. Il-prinċipju tas-separazzjoni 
m'għandux jimpedixxi l-użu  ta' tekniki 
ġodda ta' riklamar.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm regoli konsistenti sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta bejn 
is-servizzi tal-midja li jużaw teknoloġiji differenti.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 98
PREMESSA 42

(42) Peress li ż-żieda fin-numru ta' servizzi 
ġodda wasslet għal aktar għażla għat-
telespettaturi, m'għadhiex iġġustifikata 
regolamentazzjoni ddettaljata dwar l-
inklużjoni ta' biċċiet qosra ta' pubbliċità 
għall-ħarsien tat-telespettaturi. Waqt li d-
Direttiva ma żżidx l-ammont ta' riklamar 
ammissibbli kull siegħa, hija tagħti 
flessibilità lix-xandara fir-rigward ta' l-
inklużjoni tar-riklamar fejn dan ma jfixkilx 
b'mod mhux meħtieġ l-integrità tal-
programmi.

(42) Peress li ż-żieda fin-numru ta' servizzi 
lineari u mhux lineari ġodda wasslet għal 
ħafna iktar kompetizzjoni u aktar għażla 
għat-telespettaturi, m'għadhiex iġġustifikata 
regolamentazzjoni ddettaljata dwar l-
inklużjoni ta' biċċiet qosra ta' pubbliċità 
għall-ħarsien tat-telespettaturi. Id-direttiva 
tagħti flessibilità lix-xandara fir-rigward tal-
kwalità, l-intervalli u l-ħin meta jitqiegħu l-
biċċiet ta' pubbliċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Restrizzjonijiet fuq ir-riklamar għandhom jitneħħew sabiex il-fornituri Ewropej ta' servizzi 
tal-midja jitħallew jikkompetu aħjar u sabiex jinżamm id-dħul biex isir finanzjament u 
investiment fil-kontenut awdjoviżiv Ewropew. 

Il-konsumatur huwa l-aqwa regolatur ta' l-ammont u t-tip ta' riklamar.
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Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Emenda 99
PREMESSA 42

(42) (42) Peress li ż-żieda fin-numru ta' 
servizzi ġodda wasslet għal aktar għażla 
għat-telespettaturi, m'għadhiex iġġustifikata
regolamentazzjoni ddettaljata dwar l-
inklużjoni ta' biċċiet qosra ta' pubbliċità 
għall-ħarsien tat-telespettaturi. Waqt li d-
Direttiva ma żżidx l-ammont ta' riklamar 
ammissibbli kull siegħa, hija tagħti 
flessibilità lix-xandara fir-rigward ta l-
inklużjoni tar-riklamar fejn dan ma jfixkilx 
b'mod mhux meħtieġ l-integrità tal-
programmi.

(42) (42) Għalkemm iż-żieda fin-numru 
ta' servizzi ġodda wasslet għal aktar għażla 
għat-telespettaturi, jibqa' validu l-prinċipju 
li tinżamm regolamentazzjoni ddettaljata 
dwar l-inklużjoni ta' biċċiet qosra ta' 
pubbliċità għall-ħarsien tat-telespettaturi. 
Waqt li d-Direttiva ma żżidx l-ammont ta' 
riklamar ammissibbli kull siegħa, hija tagħti 
flessibilità lix-xandara fir-rigward ta' l-
inklużjoni tar-riklamar fejn dan ma jfixkilx 
b'mod mhux meħtieġ l-integrità tal-
programmi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm korp ta' regoli konsistenti biex jiżgura kompetizzjoni bejn is-
servizzi tal-midja bbażati fuq teknoloġiji differenti.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 100
PREMESSA 43

(43) Id-Direttiva hija intiża għall-
protezzjoni tal-karattru speċifiku ta' l-
ambjent televiżiv Ewropew u għalhekk 
tillimita interruzzjonijiet possibbli għal 
xogħlijiet ċinematografiċi u films 
magħmulin għat-televixin kif ukoll xi 
kategoriji ta' programmi li għad għandhom 
bżonn protezzjoni speċifika. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din ir-regola għandha żżid ir-restrizzjonijiet fuq ir-riklamar waqt programmi ta' l-aħbarijiet 
u dawk għat-tfal minn 30 sa 35 minuta mingħajr l-ebda ġustifikazzjoni mill-Kummissjoni. Din 
mhux biss tmur kontra l-ħsieb tad-Direttiva proposta iżda wkoll ir-riżultat mhux maħsub 
tagħha ikun li jiġi skoraġġut l-investiment fil-programmi ta' l-aħbarijiet u dawk għat-tfal waqt 



PE 376.424v01-00 50/91 AM\622816MT.doc

MT

li ttejjeb b'mod marġinali biss l-impatt fuq il-films.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 101
PREMESSA 43

(43) Id-Direttiva hija intiża għall-protezzjoni 
tal-karattru speċifiku ta' l-ambjent televiżiv 
Ewropew u għalhekk tillimita 
interruzzjonijiet possibbli għal xogħlijiet 
ċinematografiċi u films magħmulin għat-
televixin kif ukoll xi kategoriji ta' 
programmi li għad għandhom bżonn 
protezzjoni speċifika.

(43) Id-direttiva hija intiża għall-protezzjoni 
tal-karattru speċifiku ta' l-ambjent televiżiv 
Ewropew iżda wkoll biex jiġi rrikonoxxut li 
l-industrija issa hija kompetittiva ħafna. 
Għalhekk, fl-ipprogrammar lineari, ir-
riklamar u t-telebejgħ jistgħu jiġu inseriti 
waqt programmi f'tali mod li l-integrità u l-
valur tal-programm, meta wieħed iqis 
waqfiet normali u t-tul u n-natura tal-
programm, u d-drittijiet tas-sidien tad-
drittijiet ma jiġux ippreġudikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fornituri ta' servizz li jinvestu fil-films għandhom ikunu kapaċi jiffinanzjaw mill-ġdid dan it-
tip ta' kontenut oriġinali għali permezz tad-dħul mir-riklamar. Madankollu, dan għandu 
jirrispetta l-integrità tal-progress naturali tal-film u tal-programm kif ukoll jipproteġi s-sidien 
tad-drittijiet ta' l-awtur.

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera

Emenda 102
PREMESSA 43

(43) Id-Direttiva hija intiża għall-protezzjoni 
tal-karattru speċifiku ta' l-ambjent televiżiv 
Ewropew u għalhekk tillimita 
interruzzjonijiet possibbli għal xogħlijiet 
ċinematografiċi u films magħmulin għat-
televixin kif ukoll xi kategoriji ta' 
programmi li għad għandhom bżonn 
protezzjoni speċifika.

(43) Id-Direttiva hija intiża għall-protezzjoni 
tal-karattru speċifiku ta' l-ambjent televiżiv 
Ewropew. Ir-riklamar u t-telebejgħ jistgħu 
jiġu inseriti waqt programmi jekk ikunu 
biss f'għamla li ma tippreġudikax id-
drittijiet ta' l-azzjonisti jew l-integrità u l-
valur tal-programm, waqt li jitqiesu l-
waqfiet normali u t-tul u n-natura tal-
programm.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Fornituri ta' servizzi awdjoviżivi jeħtieġu sors ta' finanzjament sabiex ikomplu jipproduċu 
films li huma vijabbli finanzjarjament. Għal din ir-raġuni hemm bżonn li dawk li jagħmlu 
reklami jinvestu fil-films, waqt li jiġi żgurat li l-kontenut ma jiddeġenerax minħabba riklamar 
eċċessiv jew li jiġi inserit ħażin.

Bl-introduzzjoni ta' standard ġenerali għall-ħarsien ta' l-integrità tal-films u tal-valur tal-
programmi, kif ukoll bil-ħarsien tad-drittijiet ta' l-azzjonisti, qed titħejja t-triq għal 
investimenti futuri.

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 103
PREMESSA 43

(43) Id-Direttiva hija intiża għall-protezzjoni 
tal-karattru speċifiku ta' l-ambjent televiżiv 
Ewropew u għalhekk tillimita 
interruzzjonijiet possibbli għal xogħlijiet 
ċinematografiċi u films magħmulin għat-
televixin kif ukoll xi kategoriji ta' 
programmi li għad għandhom bżonn 
protezzjoni speċifika. 

(43) Id-Direttiva hija intiża għall-protezzjoni 
tal-karattru speċifiku ta' l-ambjent televiżiv 
Ewropew u għalhekk tillimita 
interruzzjonijiet possibbli għal xogħlijiet 
ċinematografiċi kif ukoll xi kategoriji ta' 
programmi li għad għandhom bżonn 
protezzjoni speċifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli dwar l-inserzjoni ta' riklamar iħallu effett sinifikanti fuq il-kapaċità tax-xandara li 
jinvestu f'kontenut ġdid Ewropew. Sabiex jiġi inkoraġġut l-investiment f'kontenut oriġinali 
Ewropew u sabiex ix-xandara jkunu jistgħu joffru dan il-kontenut lit-telespettaturi Ewropej
mingħajr ħlas, m'għandhomx japplikaw restrizzjonijiet fuq l-inserzjoni għal films magħmulin 
għat-televiżjoni.

Emenda mressqa minn Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Emenda 104
PREMESSA 43 A (ġdida)

(43a) Ċerti kategoriji ta' programmi, bħal 
dawk għal minorenni, għandhom jiġu 
protetti b'mod adegwat permezz ta' tagħrif 
xieraq dwar il-kontenut jew permezz ta' 
sistemi effettivi ta' kontroll.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha tkun kapaċi tħares kontra l-użu ta' sistemi awdjoviżivi minn minorenni, 
kemm jekk permezz ta' l-għotja ta' tagħrif preċiż dwar programmi, sabiex il-ġenituri jiġu 
ggwidati fl-għażliet tagħhom, kif ukoll permezz ta' sistemi effettivi ta' kontroll, sabiex ikun 
hemm protezzjoni adegwata ta' minorenni, anke fin-nuqqas ta' kontroll mill-ġenituri.

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 105
PREMESSA 44

(44) Il-limitazzjoni fuq l-ammont ta' 
riklamar kuljum kienet fil-biċċa l-kbira 
tejoretika. Il-limitu għal kull siegħa huwa 
aktar importanti peress li japplika wkoll 
waqt il-faxxa ta' ħin bl-ikbar segwitu. 
Għalhekk il-limitu ta' kuljum għandu 
jitneħħa, waqt li l-limitu għal kull siegħa 
għandu jinżamm għar-riklamar u għat-
telebejgħ; kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
kwantitattivi fuq il-ħin li jingħata għal-
kanali tat-telebejgħ jew tar-riklamar ma 
jidhrux li għadhom iġġustifikati meta 
wieħed iqis iż-żieda fl-għażla tal-
konsumatur. Madankollu, jibqa' 
applikabbli l-limitu ta' 20% fir-riklamar 
għal kull siegħa fuq l-arloġġ, barra minn 
tipi oħra ta' riklamar li jieħdu aktar ħin 
bħat-telepromozzjoni u t-telebejgħ li 
jirrikjedu aktar ħin minħabba l-
karatteristiċi inerenti u l-metodu tal-
preżentazzjoni tagħhom.

imħassar

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 106
PREMESSA 44

(44) Il-limitazzjoni fuq l-ammont ta' 
riklamar kuljum kienet fil-biċċa l-kbira 
tejoretika. Il-limitu għal kull siegħa huwa 
aktar importanti peress li japplika wkoll 
waqt il-faxxa ta' ħin bl-ikbar segwitu. 

(44) Il-limitazzjoni fuq l-ammont ta' 
riklamar kuljum u r-restrizzjoni fuq il-ħin 
għar-riklamar kull siegħa għandha, bi ftit 
eċċezzjonijiet, titneħħa. Huwa biżżejjed li 
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Għalhekk il-limitu ta' kuljum għandu 
jitneħħa, waqt li l-limitu għal kull siegħa 
għandu jinżamm għar-riklamar u għat-
telebejgħ; kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
kwantitattivi fuq il-ħin li jingħata għal-
kanali tat-telebejgħ jew tar-riklamar ma 
jidhrux li għadhom iġġustifikati meta 
wieħed iqis iż-żieda fl-għażla tal-
konsumatur. Madankollu, jibqa' applikabbli 
l-limitu ta' 20% fir-riklamar għal kull siegħa 
fuq l-arloġġ, barra minn tipi oħra ta' riklamar 
li jieħdu aktar ħin bħat-telepromozzjoni u t-
telebejgħ li jirrikjedu aktar ħin minħabba l-
karatteristiċi inerenti u l-metodu tal-
preżentazzjoni tagħhom.

jinżamm il-kontroll ta' kwalità. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa biżżejjed li jiġi żgurat il-kontroll tal-kwalità tar-riklamar. Ir-rekwiżiti kwantitattivi jafu 
jitneħħew fl-interess tat-tneħħija tar-regolamenti, b'mod partikulari peress li konsumaturi 
huma lesti jittolleraw ċertu ammont biss ta' riklamar.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 107
PREMESSA 44

(44) Il-limitazzjoni fuq l-ammont ta' 
riklamar kuljum kienet fil-biċċa l-kbira 
tejoretika. Il-limitu għal kull siegħa huwa 
aktar importanti peress li japplika wkoll 
waqt il-faxxa ta' ħin bl-ikbar segwitu. 
Għalhekk il-limitu ta' kuljum għandu
jitneħħa, waqt li l-limitu għal kull siegħa 
għandu jinżamm għar-riklamar u għat-
telebejgħ; kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
kwantitattivi fuq il-ħin li jingħata għal-
kanali tat-telebejgħ jew tar-riklamar ma 
jidhrux li għadhom iġġustifikati meta 
wieħed iqis iż-żieda fl-għażla tal-
konsumatur. Madankollu, jibqa' applikabbli 
l-limitu ta' 20% fir-riklamar għal kull 
siegħa fuq l-arloġġ, barra minn tipi oħra 
ta' riklamar li jieħdu aktar ħin bħat-

(44) Minħabba s-sitwazzjoni attwali u ż-
żieda fil-kompetittività fl-industrija, il-
limitu għal kull ġurnata u għal kull siegħa 
għandu jitneħħa; kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
kwantitattivi fuq il-ħin li jingħata għal-
kanali tat-telebejgħ jew tar-riklamar 
m'għadhomx iġġustifikati meta wieħed iqis 
iż-żieda fil-kompetizzjoni u fl-għażla tal-
konsumatur.
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telepromozzjoni u t-telebejgħ li jirrikjedu 
aktar ħin minħabba l-karatteristiċi inerenti 
u l-metodu tal-preżentazzjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Restrizzjonijiet fuq ir-riklamar għandhom jitneħħew sabiex il-fornituri Ewropej ta' servizzi 
tal-midja jitħallew jikkompetu aħjar u sabiex jinżamm id-dħul biex isir finanzjament u 
investiment fil-kontenut awdjoviżiv Ewropew. 

Il-konsumatur huwa l-aqwa regolatur ta' l-ammont u t-tip ta' riklamar.

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera

Emenda 108
PREMESSA 44

(44) Il-limitazzjoni fuq l-ammont ta' 
riklamar kuljum kienet fil-biċċa l-kbira 
tejoretika. Il-limitu għal kull siegħa huwa 
aktar importanti peress li japplika wkoll 
waqt il-faxxa ta' ħin bl-ikbar segwitu. 
Għalhekk il-limitu ta' kuljum għandu 
jitneħħa, waqt li l-limitu għal kull siegħa 
għandu jinżamm għar-riklamar u għat-
telebejgħ; kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
kwantitattivi fuq il-ħin li jingħata għal-
kanali tat-telebejgħ jew tar-riklamar ma 
jidhrux li għadhom iġġustifikati meta 
wieħed iqis iż-żieda fl-għażla tal-
konsumatur. Madankollu, jibqa' applikabbli 
l-limitu ta' 20% fir-riklamar għal kull 
siegħa fuq l-arloġġ, barra minn tipi oħra 
ta' riklamar li jieħdu aktar ħin bħat-
telepromozzjoni u t-telebejgħ li jirrikjedu 
aktar ħin minħabba l-karatteristiċi inerenti 
u l-metodu tal-preżentazzjoni tagħhom.

(44) Il-limitu ta' kuljum għandu jitneħħa u r-
restrizzjonijiet kwantitattivi fuq il-ħin li 
jingħata għal-kanali tat-telebejgħ jew tar-
riklamar ma jidhrux li għadhom iġġustifikati 
meta wieħed iqis iż-żieda fl-għażla tal-
konsumatur.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fornituri ta' servizzi awdjoviżivi qed jitolbu aktar flessibilità fir-rigward tat-tul ta' ħin tar-
riklamar sabiex ikunu jistgħu jiffinanzjaw programmi ta' kwalità fil-futur.
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Emenda mressqa minn Herbert Reul

Emenda 109
PREMESSA 44

(44) Il-limitazzjoni fuq l-ammont ta' 
riklamar kuljum kienet fil-biċċa l-kbira 
teoretika. Il-limitu għal kull siegħa huwa 
aktar importanti peress li japplika wkoll 
waqt il-faxxa ta' ħin bl-ikbar segwitu.
Għalhekk il-limitu għal kull ġurnata għandu 
jitneħħa, waqt li l-limitu għal kull siegħa 
għandu jinżamm għar-riklamar u għat-
telebejgħ; kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
kwantitattivi fuq il-ħin li jingħata għal-
kanali tat-telebejgħ jew tar-riklamar ma 
jidhrux li għadhom iġġustifikati meta 
wieħed iqis it-tkabbir fl-għażla tal-
konsumatur. Madankollu, jibqa' applikabbli 
l-limitu ta' 20% fir-riklamar għal kull 
siegħa fuq l-arloġġ, barra minn tipi oħra 
ta' riklamar li jieħdu aktar ħin bħat-
telepromozzjoni u t-telebejgħ li jirrikjedu 
aktar ħin minħabba l-karatteristiċi inerenti 
u l-metodu tal-preżentazzjoni tagħhom.

(44) Il-limitazzjoni fuq l-ammont ta' 
riklamar kuljum kienet fil-biċċa l-kbira 
teoretika. Għalhekk il-limitu għal kull 
ġurnata għandu jitneħħa; kif ukoll ir-
restrizzjonijiet kwantitattivi fuq il-ħin li 
jingħata għal-kanali tat-telebejgħ jew tar-
riklamar ma jidhrux li għadhom iġġustifikati 
meta wieħed iqis it-tkabbir fl-għażla tal-
konsumatur. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Xandara tat-televiżjoni jeħtieġu aktar flessibilità sabiex ikunu jistgħu jkomplu jipprovdu 
programmi ta' kwalità għolja. Reklami fuq skrin li huwa maqsum (split-screen) ) jokkupaw 
parti biss mill-iskrin. Il-kontenut tar-riklamar jikkompeti mal-programm attwali, li huwa 
mistenni li jibqa' jżomm l-ikbar attenzjoni tat-telespettatur. 

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 110
PREMESSA 44

(44) Il-limitazzjoni fuq l-ammont ta' 
riklamar kuljum kienet fil-biċċa l-kbira 
tejoretika. Il-limitu għal kull siegħa huwa 
aktar importanti peress li japplika wkoll 
waqt il-faxxa ta' ħin bl-ikbar segwitu. 

(44) Ir-restrizzjonijiet kwantitattivi fuq il-
ħin li jingħata għal-kanali tat-telebejgħ jew 
tar-riklamar ma jidhrux li għadhom 
iġġustifikati meta wieħed iqis iż-żieda fl-
għażla tal-konsumatur. Madankollu, jibqa' 



PE 376.424v01-00 56/91 AM\622816MT.doc

MT

Għalhekk il-limitu ta' kuljum għandu 
jitneħħa, waqt li l-limitu għal kull siegħu 
għandu jinżamm għar-riklamar u għat-
telebejgħ; kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
kwantitattivi fuq il-ħin li jingħata għal-
kanali tat-telebejgħ jew tar-riklamar ma 
jidhrux li għadhom iġġustifikati meta 
wieħed iqis iż-żieda fl-għażla tal-
konsumatur. Madankollu, jibqa' applikabbli 
l-limitu ta' 20% fir-riklamar għal kull siegħa 
fuq l-arloġġ, barra minn tipi oħra ta' riklamar 
li jieħdu aktar ħin bħat-telepromozzjoni u t-
telebejgħ li jirrikjedu aktar ħin minħabba l-
karatteristiċi inerenti u l-metodu tal-
preżentazzjoni tagħhom.

applikabbli l-limitu ta' 20% fir-riklamar għal 
kull siegħa fuq l-arloġġ, barra minn tipi oħra 
ta' riklamar li jieħdu aktar ħin bħat-
telepromozzjoni u t-telebejgħ li jirrikjedu 
aktar ħin minħabba l-karatteristiċi inerenti u 
l-metodu tal-preżentazzjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni dwar l-emenda għal Art. 1 (13) [Art. 18, punt 1].

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Emenda 111
PREMESSA 44

(44) Il-limitazzjoni fuq l-ammont ta' 
riklamar kuljum kienet fil-biċċa l-kbira 
tejoretika. Il-limitu għal kull siegħa huwa 
aktar importanti peress li japplika wkoll 
waqt il-faxxa ta' ħin bl-ikbar segwitu. 
Għalhekk il-limitu ta' kuljum għandu 
jitneħħa, waqt li l-limitu għal kull siegħu 
għandu jinżamm għar-riklamar u għat-
telebejgħ; kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
kwantitattivi fuq il-ħin li jingħata għal-
kanali tat-telebejgħ jew tar-riklamar ma 
jidhrux li għadhom iġġustifikati meta 
wieħed iqis iż-żieda fl-għażla tal-
konsumatur. Madankollu, jibqa' applikabbli 
l-limitu ta' 20% fir-riklamar għal kull siegħa 
fuq l-arloġġ, barra minn tipi oħra ta' 
riklamar li jieħdu aktar ħin bħat-
telepromozzjoni u t-telebejgħ li jirrikjedu 

(44) Jibqa' applikabbli l-limitu ta' 20% fir-
riklamar għal kull siegħa fuq l-arloġġ, 
inklużi tipi oħra ta' riklamar li jieħdu aktar 
ħin bħat-telepromozzjoni u t-telebejgħ li 
jirrikjedu aktar ħin minħabba l-karatteristiċi 
inerenti u l-metodu tal-preżentazzjoni 
tagħhom.
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aktar ħin minħabba l-karatteristiċi inerenti u 
l-metodu tal-preżentazzjoni tagħhom.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm korp ta' regoli konsistenti biex jiżgura kompetizzjoni bejn is-
servizzi tal-midja bbażati fuq teknoloġiji differenti.

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 112
PREMESSA 44 A (ġdida)

(44a) F'films ċinematografiċi u xogħlijiet 
ta' natura partikularment kreattiva, it-
tqegħid ta' kwalunkwe riklamar għandu 
jilħaq il-kriterji li r-reklami ma jagħmlux 
ħsara lill-integrità tax-xogħol jew li 
jikkompromettu l-valur tiegħu, anke mil-lat 
tal-ħin narrattiv fix-xogħol.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms, Monica Frassoni

Emenda 113
PREMESSA 45

(45) Riklamar bil-moħbi hija prattika 
pprojbita minn din id-Direttiva minħabba l-
effetti negattivi fuq il-konsumaturi. Il-
projbizzjoni ta' riklamar bil-moħbi ma 
tkoprix it-tqegħid tal-prodott leġittimu fi 
ħdan il-qafas ta' din id-Direttiva.

(45) Riklamar bil-moħbi hija prattika 
pprojbita minn din id-Direttiva minħabba l-
effetti negattivi fuq il-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika l-ġustifikazzjoni dwar l-emenda li tikkonċerna l-Premessa 40. Dwar 
il-kundizzjonijiet stipulati fl-Emenda 14 għall-Artikolu 3h) (ġdid) l-użu ta' "għajnuna għall-
produzzjoni" ma jaqax taħt il-projbizzjoni ta' riklamar bil-moħbi, it-tqegħid tal-prodott jibqa' 
pprojbit.
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Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Emenda 114
PREMESSA 45

(45) Riklamar bil-moħbi hija prattika 
pprojbita minn din id-Direttiva minħabba l-
effetti negattivi fuq il-konsumaturi. Il-
projbizzjoni ta' riklamar bil-moħbi ma 
tkoprix it-tqegħid tal-prodott leġittimu fi 
ħdan il-qafas ta' din id-Direttiva.

(45) Riklamar bil-moħbi hija prattika 
pprojbita minn din id-Direttiva minħabba l-
effetti negattivi fuq il-konsumaturi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm korp ta' regoli konsistenti biex jiżgura kompetizzjoni bejn is-
servizzi tal-midja bbażati fuq teknoloġiji differenti.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Emenda 115
PREMESSA 46

(46) It-tqegħid tal-prodott huwa realtà 
fix-xogħlijiet ċinematografiċi u fix-
xogħlijiet awdjoviżivi magħmulin għat-
televiżjoni, iżda l-Istati Membri jirregolaw 
din il-prattika b'modi differenti. Sabiex 
ikunu żgurati kundizzjonijiet fuq l-istess 
livell, u b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività 
ta' l-industrija tal-midja Ewropea, jeħtieġ li 
jiġu adottati regoli dwar it-tqegħid tal-
prodott. Id-definizzjoni ta' tqegħid ta' 
prodott introdotta hawn tkopri kull forma 
ta' komunikazzjoni kummerċjali 
awdjoviżiva li tikkonsisti fl-inklużjoni jew 
ir-referenza għal prodott, servizz jew it-
trejdmark tiegħu sabiex jidher f'programm, 
normalment bi ħlas jew kunsiderazzjoni 
simili. Huwa suġġett għall-istess regoli 
kwalitattivi u restrizzjonijiet li japplikaw 
għar-riklamar.

imħassar
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Għal konsistenza ma' emendi ta' wara għall-Artikolu 3(h). 

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 116
PREMESSA 46

(46) It-Tqegħid tal-prodott huwa realtà fix-
xogħlijiet ċinematografiċi u fix-xogħlijiet
awdjoviżivi magħmulin għat-televiżjoni, 
iżda l-Istati Membri jirregolaw din il-
prattika b'modi differenti. Sabiex ikunu 
żgurati kundizzjonijiet fuq l-istess livell, u 
b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività ta' l-
industrija tal-midja Ewropea, jeħtieġ li jiġu 
adottati regoli dwar it-tqegħid tal-prodott.
Id-definizzjoni ta' tqegħid ta' prodott
introdotta hawn tkopri kull forma ta' 
komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva li 
tikkonsisti fl-inklużjoni jew ir-referenza 
għal prodott, servizz jew it-trejdmark tiegħu 
sabiex jidher f'programm, normalment bi 
ħlas jew kunsiderazzjoni simili. Huwa 
suġġett għall-istess regoli kwalitattivi u 
restrizzjonijiet li japplikaw għar-riklamar.

(46) L-Għajnuna għall-produzzjoni hija 
realtà fix-xogħlijiet ċinematografiċi u f'films
awdjoviżivi magħmulin għat-televiżjoni, l-
iktar fl-Istati Uniti, iżda wkoll f'xi wħud 
mill-Istati Membri. Iżda l-Istati Membri 
jirregolaw u jittrattaw b'modi differenti l-
għajnuna għall-produzzjoni f'xogħlijiet 
ċinematografiċi u f'xogħlijiet awdjoviżivi 
magħmulin għat-televiżjoni. Jidher 
għalhekk li hija meħtieġa kjarifika dwar 
dan il-punt sabiex ikun hemm 
kompetizzjoni transkonfinali ġusta. L-
għajnuna għall-produzzjoni tagħmel 
possibbli l-użu kawt ta' riżorsi li huma 
skarsi mingħajr l-iżvantaġġ li jsir ksur tal-
prinċipju tas-separazzjoni. L-għajnuna 
għall-produzzjoni għandha tgħin ukoll fl-
iffinanzjar ta' produzzjonijiet indipendenti 
Ewropej mingħajr ma tiġi mhedda l-
indipendenza u l-kredibilità tal-programm. 
Id-definizzjoni ta' għajnuna għall-
produzzjoni introdotta hawn tkopri l-
inklużjoni ta' prodott, servizz jew trejdmark 
li jidhru f'servizzi awdjoviżivi tal-midja 
neċessarji għal raġunijiet ġurnalistiċi jew 
kreattivi, fejn mhemmx ħlas jew 
kunsiderazzjoni oħra involuti, l-ebda 
influwenza editorjali mill-persuna li qed 
tirriklama jew mis-sid tad-ditta, u mingħajr 
prominenza mhux xierqa.” Jekk l-użu ta' 
għajnuniet għall-produzzjoni jesiġi għal 
raġunijiet editorjali jew artistiċi r-referenza 
għal jew il-preżentazzjoni ta' prodotti, 
servizzi, ismijiet, trejdmarks jew attivitajiet 
ta' produttur ta' merkanzija jew fornitur ta' 
servizzi, din għandha ssir mingħajr ma jsir 
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enfażi speċjali jew mhux xierqa.  L-
għajnuna għall-produzzjoni tinkudi wkoll 
deċiżjonijiet editorjali indipendenti sabiex 
jintużaw prodotti mingħajr ma jkunu 
prominenti bla bżonn, li huma intergrali 
għal programm u jiffaċilitaw il-produzzjoni 
tiegħu, pereżempju l-użu ta' premijiet li 
jkunu prodotti ta' trejdmark f'servizzi 
awdjoviżi tal-midja mmirati għat-tfal li 
jistgħu jikkostitwixxu motivazzjoni għat-
telespettaturi biex jipparteċipaw u jieħdu 
pjaċir bil-programm. Programmi minn 
pajjiżi terzi li jinkludu għajnuna għall-
produzzjoni għandhom jiġu identifikati 
b'mod ċar u mmarkati li huma tali 
programmi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-premessa tikkjarifika t-tifsira ta' għajnuniet għall-produzzjoni ammissibbli. Għajnuna 
għall-produzzjoni tippermetti l-użu kawt ta' riżorsi finanzjarji skarsi. Għajnuna għall-
produzzjoni hija ppreżentata f'xogħol għal raġunijiet editorjali mhux promozzjonali, għalhekk 
l-użu tagħha ma joħloqx konfużjoni bejn il-kontenut editorjali u tipi ta' komunikazzjoni 
kummerċjali.  Dan jevita l-periklu li jiddgħajjef il-prinċipju ta' separazzjoni jew li tixxekkel il-
libertà artistika jew ġurnalistika.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 117
PREMESSA 46

(46) It-Tqegħid tal-prodott huwa realtà 
f'xogħlijiet ċinematografiċi u f'xogħlijiet 
awdjoviżivi magħmulin għat-televiżjoni, 
iżda l-Istati Membri jirregolaw din il-
prattika b'modi differenti. Sabiex ikunu 
żgurati kundizzjonijiet fuq l-istess livell, u 
b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività ta' l-
industrija tal-midja Ewropea, jeħtieġ li jiġu 
adottati regoli dwar it-tqegħid tal-prodott. 
Id-definizzjoni ta' tqegħid ta' prodott 
introdotta hawn tkopri kull forma ta' 
komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva li 
tikkonsisti fl-inklużjoni jew ir-referenza għal 

(46) It-Tqegħid tal-prodott huwa realtà 
f'xogħlijiet ċinematografiċi u f'xogħlijiet 
awdjoviżivi magħmulin għat-televiżjoni, 
iżda l-Istati Membri jirregolaw din il-
prattika b'modi differenti. Sabiex ikunu 
żgurati kundizzjonijiet fuq l-istess livell, u 
b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività ta' l-
industrija tal-midja Ewropea, jeħtieġ li jiġu 
adottati regoli dwar it-tqegħid tal-prodott. 
Id-definizzjoni ta' tqegħid ta' prodott 
introdotta hawn tkopri kull forma ta' 
komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva li 
tikkonsisti fl-inklużjoni jew ir-referenza għal 
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prodott, servizz jew it-trejdmark tiegħu 
sabiex jidher fil-programm, normalment bi 
ħlas jew kunsiderazzjoni simili. Huwa 
suġġett għall-istess regoli kwalitattivi u 
restrizzjonijiet li japplikaw għar-riklamar.

prodott, servizz jew it-trejdmark tiegħu 
sabiex jidher f'programm lineari, bi ħlas jew 
kunsiderazzjoni simili. Huwa suġġett għall-
istess regoli kwalitattivi u restrizzjonijiet li 
japplikaw għar-riklamar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Servizzi mhux lineari għandhom jibqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva.

It-tqegħid tal-prodott għandu jiġi meqjus bħala tali jekk ikun sar ħlas. Huwa sors leġittimu ta' 
dħul sakemm ikun hemm trasparenza xierqa.

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 118
PREMESSA 47

(47) Ir-regolaturi għandhom ikunu 
indipendenti mill-gvernijiet nazzjonali kif 
ukoll mill-fornituri tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja sabiex ikunu kapaċi jwettqu 
xogħlhom b'mod imparzjali u trasparenti u 
biex jikkontribwixxu għall-pluraliżmu. 
Koperazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Kummissjoni hija 
neċessarja biex tiġi żgurata l-applikazzjoni t-
tajba ta' din id-Direttiva.

(47) Ir-regolaturi għandhom ikunu 
indipendenti mill-gvernijiet nazzjonali kif 
ukoll mill-fornituri tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja sabiex ikunu kapaċi jwettqu 
xogħlhom b'mod imparzjali u trasparenti u 
biex jikkontribwixxu għall-pluraliżmu. 
Koperazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Kummissjoni hija 
neċessarja biex tiġi żgurata l-applikazzjoni t-
tajba ta' din id-Direttiva, sabiex ikun ukoll 
possibli li tiġi stabbilita awtorità 
indipendenti Ewropea li tieħu deċiżjonijiet 
li jorbtu kemm biex tiggarantixxi 
kompetizzjoni aktar effettiva kif ukoll biex 
tippromwovi l-kundizzjonijiet ġenerali 
neċessarji sabiex ikun żgurat b'mod aktar 
effettiv il-pluraliżmu ta' l-informazzjoni u 
kuxjenza usa' tad-differenzi kulturali,

Or. it

Emenda mressqa minn Angelika Niebler
Emenda 119

PREMESSA 47

(47) Ir-regolaturi għandhom ikunu 
indipendenti mill-gvernijiet nazzjonali kif 

(47) Ir-regolaturi għandhom ikunu 
indipendenti mill-gvernijiet nazzjonali kif 
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ukoll mill-fornituri tas-servizz awdjoviżiv 
tal-media sabiex ikunu kapaċi jwettqu  
xogħlhom b'mod imparzjali u trasparenti u 
biex jikkontribwixxu għall-pluraliżmu. 
Kooperazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Kummissjoni hija 
neċessarja biex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
korretta ta' din id-Direttiva.

ukoll mill-fornituri tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja, sabiex ikunu kapaċi jwettqu 
xogħolhom b'mod imparzjali u trasparenti u 
biex jikkontribwixxu għall-pluraliżmu. 
Koperazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Kummissjoni hija 
neċessarja biex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
korretta ta' din id-Direttiva. Il-karatteristiċi 
speċifiċi ta' l-organizzazzjoni tar-regolaturi 
fis-sistemi tal-midja nazzjonali għandhom 
ikunu salvagwardjati. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan it-test iqis il-diversi forom organizzazzjonali nazzjonali ta' sorveljanza ta' l-Istati 
Membri.  

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera

Emenda 120
PREMESSA 47

(47) Ir-regolaturi għandhom ikunu 
indipendenti mill-gvernijiet nazzjonali kif 
ukoll mill-fornituri tas-servizz awdjoviżiv 
tal-media sabiex ikunu kapaċi jwettqu 
xogħlhom b'mod imparzjali u trasparenti u 
biex jikkontribwixxu għall-pluraliżmu. 
Kooperazzjoni mill-qrib qalb l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Kummissjoni hija 
neċessarja biex tiġi żgurata l-applikazzjoni t-
tajba ta' din id-Direttiva.

(47) Ir-regolaturi għandhom ikunu 
indipendenti mill-gvernijiet nazzjonali kif 
ukoll mill-fornituri tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja sabiex ikunu kapaċi jwettqu 
xogħolhom b'mod imparzjali u trasparenti u 
biex jikkontribwixxu għall-pluraliżmu. Is-
setgħa tagħhom li jikkontrollaw il-kontenut 
għandha tkun limitata għas-suġġetti u l-
prinċipji indirizzati f'din id-Direttiva, 
filwaqt li jiġi żgurat li huma fl-ebda każ ma 
jistgħu jeżerċitaw kwalunkwe kontroll fuq 
l-eżattezza ta' l-informazzjoni. Koperazzjoni
mill-qrib bejn l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-Kummissjoni hija neċessarja 
biex tiġi żgurata l-applikazzjoni tajba ta' din 
id-Direttiva.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità għas-salvagwardja tad-drittijiet fundamentali mhi bl-ebda mod ta' l-
awtoritajiet regolatorji. Dan huwa, b'mod esklussiv, l-irwol ta' l-imħallfin u l-qrati. Li tħalli 
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lil awtorità regolatorja tiddeċiedi jekk l-informazzjoni hix korretta jew le jkun ifisser qawmien 
mill-ġdid tal-fantażma anti-liberali taċ-ċensura preċedenti. Numru ta' ċittadini gergru mal-
Parlament dwar dan. 

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 121
ARTIKOLU 1, PUNT 1, Titolu (Direttiva 89/552/KEE)

(1) It-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej: 
“Direttiva [Nru] tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 
dispożizzjonijiet stipulati permezz ta' liġi, 
regolament jew azzjoni amministrattiva fl-
Istati Membri li tikkonċerna il-provvista ta' 
servizzi awdjoviżivi tal-media (Id-Direttiva 
dwar Servizzi Awdjoviżivi tal-Media)”.

(1) It-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej: 
“Direttiva [Nru] tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti 
dispożizzjonijiet stipulati minn liġi, 
regolament jew azzjoni amministrattiva fl-
Istati Membri li tikkonċerna il-provvista ta' 
servizzi awdjoviżivi lineari tal-midja (Id-
Direttiva dwar Servizzi Awdjoviżivi Lineari 
tal-Midja )”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha tiġi aġġornata biex tiżgura li hija newtrali mil-lat ta' pjattaformi, iżda l-
kamp ta' applikazzjoni tagħha m'għandux jiġi estiż għal servizzi mhux lineari.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 122
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (a) (Direttiva 89/552/KEE)

(a) 'servizz awdjoviżiv tal-midja' ifisser 
servizz kif definit mill-Artikoli 49 u 50 tat-
Trattat, li l-iskop prinċipali tiegħu hija l-
forniment ta' stampi li jiċċaqalqu, bil-ħoss 
jew mingħajru, biex joffru informazzjoni, 
divertiment u edukazzjoni lill-pubbliku 
ġenerali permezz ta' netwerks ta’ 
komunikazzjoni elettroniċi fis-sens ta' l-
Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2002/21/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(a) 'Servizz awdjoviżiv lineari tal-midja' 
tfisser servizz kif definit mill-Artikoli 49 u 
50 tat-Trattat, li l-iskop prinċipali tiegħu 
huwa il-provvista ta' stampi li jiċċaqalqu, 
bil-ħoss jew mingħajru, sabiex joffru 
informazzjoni, divertiment u edukazzjoni 
lill-pubbliku ġenerali permezz ta' netwerks 
ta’ komunikazzjoni elettroniċi fis-sens ta' l-
Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2002/21/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u barra 
minn hekk,'servizz awdjoviżiv lineari tal-
midja' tfisser servizz fejn il-fornitur tas-
servizz tal-midja jiddeċiedi dwar il-ħin meta 
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jixxandar programm speċifiku u 
jistabbilixxi l-iskeda tal-programmi, li hija 
kkaraterizzata minn sekwenza kronoloġika 
ta' programmi differenti. Ma jinkludix 
servizzi ta' komunikazzjoni li jipprovdu 
biċċiet ta' informazzjoni jew messaġġi oħra 
fuq talba individwali, jew 'servizzi tas-
soċjetà ta' l-informatika' kif definiti fl-
Artikolu 1 tad-Direttiva 98/34/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-bżonnijiet ta' xandir għandha tiġi emendata biex tinkludi servizzi li fin-
natura tagħhom huma l-istess bħal servizzi ta' xandir skedat tradizzjonali, iżda offruti minn 
pjattaformi differenti. 

Madankollu, id-direttiva mgħandhiex tiġi estiża biex tinkludi servizzi mhux lineari, li 
għandhom ikomplu jiġu regolati mid-Direttiva dwar l-eKummerċ bħala 'servizzi tas-soċjetà 
ta' l-informatika'.

Emenda mressqa minn Lena Ek

Emenda 123
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (a) (Direttiva 89/552/KEE)

(a) 'servizz awdjoviżiv tal-midja' ifisser 
servizz kif definit mill-Artikoli 49 u 50 tat-
Trattat, li l-iskop prinċipali tiegħu hija l-
forniment ta' stampi li jiċċaqalqu, bil-ħoss 
jew mingħajru, biex joffru informazzjoni, 
divertiment u edukazzjoni lill-pubbliku 
ġenerali permezz ta' netwerks ta’ 
komunikazzjoni elettroniċi fis-sens ta' l-
Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2002/21/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(a) 'servizz awdjoviżiv tal-midja' tfisser 
servizz kif definit mill-Artikoli 49 u 50 tat-
Trattat, li l-iskop prinċipali tiegħu huwa il-
provvista ta' stampi li jiċċaqalqu, bil-ħoss 
jew mingħajru, biex joffru informazzjoni, 
divertiment u edukazzjoni lill-pubbliku 
ġenerali permezz ta' netwerks ta’ 
komunikazzjoni elettroniċi fis-sens ta' l-
Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2002/21/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Din id-
definizzjoni ma tinkludix servizzi għas-
soċjetà ta' l-informatika kif definiti fl-
Artikolu 1 tad-Direttiva 98/48/KE; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiċċara l-fatt li l-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva huwa relatat mat-televiżjoni u ma' 
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servizzi simili, kif intenzjonat oriġinarjament, u jirrikonoxxi d-differenza bejn "midja tal-
massa" u "midja personalizzata".

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 124
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (a) (Direttiva 89/552/KEE)

(a) 'servizz awdjoviżiv tal-midja' ifisser 
servizz kif definit mill-Artikoli 49 u 50 tat-
Trattat, li l-iskop prinċipali tiegħu hija l-
forniment ta' stampi li jiċċaqalqu, bil-ħoss 
jew mingħajru, biex joffru informazzjoni, 
divertiment u edukazzjoni lill-pubbliku 
ġenerali permezz ta' netwerks ta’ 
komunikazzjoni elettroniċi fis-sens ta' l-
Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2002/21/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(a) 'servizz awdjoviżiv tal-midja' tfisser 
servizz provdut taħt ir-responsabilità 
editorjali ta' fornitur ta' servizz tal-midja 
kif definit mill-Artikoli 49 u 50 tat-Trattat, li 
l-iskop prinċipali tiegħu huwa il-provvista ta' 
programmi li jikkonsistu fi stampi li 
jiċċaqalqu, bil-ħoss jew mingħajru, biex 
joffru informazzjoni, divertiment u 
edukazzjoni lill-pubbliku ġenerali permezz 
ta' netwerks ta’ komunikazzjoni elettroniċi 
fis-sens ta' l-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 
2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill. Din id-Direttiva ma tkoprix l-
istampa stampata jew elettronika, jew 
kwalunkwe servizz li l-iskop prinċipali 
tiegħu huwa l-provvista ta' aħbarijiet, li 
fihom il-parti awdjoviżiva mhix l-element 
primarju.  Id-dispożizzjonijiet 
kostituzzjonali nazzjonali li jiggarantixxu l-
libertà ta' l-istampa għandhom jiġu 
rispettati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiċċara l-fatt li l-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva huwa relatat mat-televiżjoni u ma' 
servizzi simili, kif intenzjonat oriġinarjament, u jirrikonoxxi d-differenza bejn "midja tal-
massa" u "midja personalizzata".

Emenda mressqa minn Herbert Reul

Emenda 125
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (a) (Direttiva 89/552/KEE)
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(a) 'servizz awdjoviżiv tal-midja' ifisser 
servizz kif definit mill-Artikoli 49 u 50 tat-
Trattat, li l-iskop prinċipali tiegħu hija l-
forniment ta' stampi li jiċċaqalqu, bil-ħoss 
jew mingħajru, biex joffru informazzjoni, 
divertiment u edukazzjoni lill-pubbliku 
ġenerali permezz ta' netwerks ta’ 
komunikazzjoni elettroniċi fis-sens ta' l-
Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2002/21/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(a) 'servizz awdjoviżiv tal-midja' tfisser 
servizz kif definit mill-Artikoli 49 u 50 tat-
Trattat, provdut taħt ir-responsabilità 
editorjali ta' fornitur ta' servizzi tal-midja, 
li l-iskop prinċipali tiegħu huwa il-provvista
ta' programmi li jikkonsistu fi stampi li 
jiċċaqalqu, bil-ħoss jew mingħajru, biex 
joffru informazzjoni, divertiment u 
edukazzjoni lill-pubbliku ġenerali permezz 
ta' netwerks ta’ komunikazzjoni elettroniċi 
fis-sens ta' l-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 
2002/21/KE li jissodisfaw il-kriterji biex 
jiġu definiti bħala xandira televiżiva skond 
l-Artikolu 1(c), jew bħala 'servizz mhux 
lineari' skond l-Artikolu 1(e).

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għall-istampa stampata jew elettronika fejn 
l-element awdjoviżiv mhux l-element 
primarju. Dispożizzjonijiet kostituzzjonali 
nazzjonali li jiggarantixxu l-libertà ta' l-
istampa għandhom jiġu rispettati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

'Servizz awdjoviżiv tal-midja' huwa terminu ġeneriku għal programmi tat-televiżjoni (servizzi 
lineari) u servizzi mhux lineari. Biex tinħoloq distinzjoni aktar ċara bejn servizzi awdjoviżivi 
tal-midja u servizzi awdjoviżivi oħra, hemm bżonn li jiġi ċċarat li l-provvista ta' stampi li 
jiċċaqalqu jikkonsisti fi programmi li l-fornitur tas-servizzi tal-midja għandu responsabilità 
editorjali għalihom.  

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 126
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (a) (Direttiva 89/552/KEE)

(a) 'servizz awdjoviżiv tal-midja' tfisser 
servizz kif iddefinit mill-Artikoli 49 u 50 tat-
Trattat, li l-iskop prinċipali tiegħu hija l-
forniment ta' stampi li jiċċaqalqu, bil-ħoss 
jew mingħajru, biex joffru informazzjoni, 
divertiment u edukazzjoni lill-pubbliku 
ġenerali permezz ta' netwerks ta’ 

(a) 'servizz awdjoviżiv tal-midja' tfisser 
servizz kif definit mill-Artikoli 49 u 50 tat-
Trattat, li l-iskop prinċipali tiegħu huwa il-
provvista ta' stampi li jiċċaqalqu, bil-ħoss 
jew mingħajru, biex joffru informazzjoni, 
divertiment u edukazzjoni lill-pubbliku 
ġenerali permezz ta' netwerks ta’ 
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komunikazzjoni elettroniċi fis-sens ta' l-
Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2002/21/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

komunikazzjoni elettroniċi fis-sens ta' l-
Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2002/21/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, inklużi t-
teletesti akkumpanjanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li d-direttiva tkopri wkoll it-teletesti akkumpanjanti. 

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 127
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (b) (Direttiva 89/552/KEE)

(b) 'il-fornitur tas-servizzi tal-midja' ifisser 
il-persuna fiżika jew legali li għandha r-
responsabilità editorjali għall-għażla tal-
kontenut awdjoviżiv tas-servizz awdjoviżiv 
tal-midja u li tiddetermina l-mod ta' kif jiġi 
organizzat;

(b) 'il-fornitur tas-servizzi tal-midja' tfisser 
il-persuna fiżika jew legali li għandha r-
responsabilità editorjali għall-għażla tal-
kontenut awdjoviżiv tas-servizz awdjoviżiv 
tal-midja u li tiddetermina l-mod kif jiġi 
organizzat. Din id-definizzjoni ma tkoprix 
lil persuni fiżiċi jew legali li jiġbru flimkien 
jew jitrażmettu kontenut jew joffru għall-
bejgħ pakketti ta' dan it-tip ta' servizzi, li 
għandhom responsabilità editorjali 
għalihom partijiet terzi; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sempliċi ġbir, trażmissjoni jew bejgħ mill-ġdid ta' offerti ta' kontenut li r-responsabilità 
editorjali tagħhom hija ta' partijiet terzi bħala fornituri ta' servizzi tal-midja mhumiex inklużi 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva.

Emenda mressqa minn Erika Mann

Emenda 128
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (b) (Direttiva 89/552/KEE)

(b) 'il-fornitur tas-servizzi tal-midja' ifisser 
il-persuna fiżika jew legali li għandha r-

(b) 'il-fornitur tas-servizzi tal-midja' tfisser 
il-persuna fiżika jew legali li għandha r-
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responsabilità editorjali għall-għażla tal-
kontenut awdjoviżiv tas-servizz awdjoviżiv 
tal-midja u li tiddetermina l-mod ta' kif jiġi 
organizzat;

responsabilità editorjali għall-għażla tal-
kontenut awdjoviżiv tas-servizz awdjoviżiv 
tal-midja u li tiddetermina l-mod ta' kif jiġi 
organizzat. Servizzi li jikkonsistu biss fil-
ġbir, trażmissjoni, ħażna jew trasferiment 
ta' kontenut ta' parti terzi ma jaqgħux taħt 
din id-definizzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sempliċi funzjoni ta' ġbir, trażmissjoni, ħażna jew bejgħ mill-ġdid ta' offerti ta' kontenut li 
għalihom hemm partijiet terzi li diġà għandhom responsabilità editorjali, m'għandhomx ikunu 
koperti minn din id-Direttiva.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 129
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (b) (Direttiva 89/552/KEE)

(b) 'il-fornitur tas-servizzi tal-midja' ifisser 
il-persuna fiżika jew legali li għandha r-
responsabilità editorjali għall-għażla tal-
kontenut awdjoviżiv tas-servizz awdjoviżiv 
tal-midja u li tiddetermina l-mod ta' kif jiġi
organizzat;

(b) 'il-fornitur tas-servizzi awdjoviżivi 
lineari tal-midja' tfisser il-persuna fiżika jew 
legali li għandha r-responsabilità editorjali 
għall-għażla tal-kontenut awdjoviżiv tas-
servizz awdjoviżiv tal-midja u li 
tiddetermina s-sekwenza li hija mxandra
fiha; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Artikolu 1, punt (a). 

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 130
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (c) (Direttiva 89/552/KEE)

(c) 'ix-xandir televiżiv' jew 'xandira 
televiżiva' ifissru servizz awdjoviżiv lineari 
tal-media fejn fornitur tas-servizz tal-media 

(c) ‘servizz lineari’ (eż. xandir televiżiv jew 
xandira televiżiva) tfisser servizz awdjoviżiv 
tal-midja li jikkonsisti fit-trażmissjoni 
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jiddeċiedi dwar il-ħin jew żmien meta 
programm speċifiku jiġi trażmess u 
jistabbilixxi l-iskeda tal-programm;

inizjali fil-forma kodifikata jew mhux 
kodifikata, ta' programmi tat-televiżjoni lil 
numru mhux determinat ta' spettaturi 
potenzjali, li l-istess stampi jiġu komunikati 
jew trażmessi lilhom fl-istess ħin, 
irrispettivament mill-metodu ta' 
trażmissjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "servizz lineari" għandha wkoll tenfasizza l-fatt li dat-tip ta' servizzi huma 
teknoloġikament newtrali.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 131
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (c) (Direttiva 89/552/KEE)

(c) 'ix-xandir televiżiv' jew 'xandira 
televiżiva' ifissru servizz awdjoviżiv lineari 
tal-media fejn fornitur tas-servizz tal-media
jiddeċiedi dwar il-ħin jew żmien meta 
programm speċifiku jiġi trażmess u 
jistabbilixxi l-iskeda tal-programm;

(c) 'servizz lineari jew 'xandir għat-
televiżjoni' jew 'xandira għat-televiżjoni' 
tfisser servizz tal-midja awdjoviżiva lineari 
fejn sekwenza kronoloġika ta' programmi 
hija trażmessa lil numru indeterminat ta' 
utenti potenzjali fl-istess ħin, f'waqt li jiġi 
deċiż mill-fornitur tas-servizz tal-midja 
skond skeda ta' programmar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 132
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (c) (Direttiva 89/552/KEE)

(c) 'ix-xandir televiżiv' jew 'xandira 
televiżiva' ifissru servizz awdjoviżiv lineari 
tal-media fejn fornitur tas-servizz tal-media 

(c) 'servizz lineari', inklużi 'xandir televiżiv' 
jew 'xandira televiżiva', tfisser servizz 
awdjoviżiv tal-midja lineari fejn fornitur tas-
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jiddeċiedi dwar il-ħin jew żmien meta 
programm speċifiku jiġi trażmess u 
jistabbilixxi l-iskeda tal-programm;

servizz tal-midja jiddeċiedi dwar il-ħin jew 
żmien meta programm speċifiku jiġi 
trażmess fuq il-bażi ta' skeda fissa li jkun 
stabbilixxa hu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta' wieħed mill-kunċetti ewlenin tad-direttiva: servizzi lineari.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 133
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (c) (Direttiva 89/552/KEE)

(c) 'ix-xandir televiżiv' jew 'xandira 
televiżiva' ifissru servizz awdjoviżiv lineari 
tal-media fejn fornitur tas-servizz tal-media 
jiddeċiedi dwar il-ħin jew żmien meta 
programm speċifiku jiġi trażmess u 
jistabbilixxi l-iskeda tal-programm;

(c) 'xandir televiżiv' jew 'xandira televiżiva' 
ifissru servizz awdjoviżiv tal-midja lineari 
fejn il-kontenut huwa kkomunikat lil 
numru mhux determinat ta' utenti 
potenzjali fl-istess ħin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' servizzi lineari għandha tkun ibbażata fuq il-kuntest li fih l-utenti ikollhom 
aċċess għall-kontenut.Din hija l-aktar ħaġa importanti għall-iskop tad-definizzjoni tal-ħtieġa 
ta' l-utenti għal protezzjoni regulatorja .

Li jiġu identifikati l-awturi ta' deċiżjonijiet editorjali relevanti għall-iskop ta' 
regolamentazzjoni tal-kontenut jista' jkun dejjem aktar diffiċli għal regolaturi li sejrin 'il 
quddiem.Bl-istess mod, il-preżenza u d-definizzjoni ta' skeda tista' tgħaddi minn tibdil 
fundamentali fis-snin li ġejjin.

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 134
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (c) (Direttiva 89/552/KEE)

(c) 'ix-xandir televiżiv' jew 'xandira 
televiżiva' ifissru servizz awdjoviżiv lineari 

(c) 'servizz lineari' jew 'xandir televiżiv' jew 
'xandira televiżiva' tfisser t-trażmissjoni bi 
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tal-media fejn fornitur tas-servizz tal-
media jiddeċiedi dwar il-ħin jew żmien meta 
programm speċifiku jiġi trażmess u 
jistabbilixxi l-iskeda tal-programm;

kwalunkwe mezz, f'forma kodifikata jew le, 
u f'sekwenza kronoloġika, ta' programmi 
differenti. Dawn il-programmi huma 
trażmessi lill-apparat ta' l-utent f'ħin li 
huwa deċiż mill-fornitur tas-servizzi tal-
midja, skond skeda ta' programmi; 

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda mressqa minn Erika Mann

Emenda 135
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (c) (Direttiva 89/552/KEE)

(c) 'ix-xandir televiżiv' jew 'xandira 
televiżiva' ifissru servizz awdjoviżiv lineari 
tal-media fejn fornitur tas-servizz tal-media 
jiddeċiedi dwar il-ħin jew żmien meta 
programm speċifiku jiġi trażmess u 
jistabbilixxi l-iskeda tal-programm;

(c) 'ix-xandir televiżiv' jew 'xandira 
televiżiva' ifissru servizz awdjoviżiv lineari 
tal-midja kkaratterizzat minn sekwenza ta' 
programmi li jinkludu diversi offerti ta' 
kontenut editjat u fejn fornitur tas-servizz 
tal-midja jiddeċiedi dwar il-ħin ta' meta jiġi 
trażmess programm speċifiku, u li 
jistabbilixxi l-iskeda tal-programmi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' servizzi tal-midja lineari għandha tinkludi biss offerti televiżivi.  Dan huwa 
biss il-każ jekk il-fornitur tas-servizzi tal-midja jiddetermina l-iskedar tal-programmi b'offerta 
ta' kontenut editjat mħallat.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Emenda 136
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (d) (Direttiva 89/552/KEE)

(d) 'xandar' ifisser fornitur ta' programmi 
televiżivi u servizzi awdjoviżivi lineari tal-
midja.

(d) 'xandar' tfisser fornitur ta' 
programmi televiżivi u servizzi awdjoviżivi 
lineari tal-midja.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan hu li jiġi ċċarat il-kunċett ta' servizzi lineari.

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 137
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (e) (Direttiva 89/552/KEE)

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-media fejn l-utent jiddeċiedi 
dwar il-mument fiż-żmien meta programm 
speċifiku jiġi trażmess fuq il-bażi ta' għażla 
tal-kontenut magħżul mill-fornitur tas-
servizz tal-media.

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-midja' li jikkonsisti f'offerta 
ta' kontenut awdjoviżwali li jkun ġie editjat 
u kkumpilat minn fornitur tas-servizzi tal-
midja u fejn l-utent jagħmel talba għat-
trażmissjoni ta' programm fuq bażi 
individwali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jiċċara t-terminu "servizz mhux lineari" bħala servizz tal-midja fuq talba. 

Emenda mressqa minn Erika Mann

Emenda 138
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (e) (Direttiva 89/552/KEE)

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-media fejn l-utent jiddeċiedi 
dwar il-mument fiż-żmien meta programm 
speċifiku jiġi trażmess fuq il-bażi ta' għażla 
tal-kontenut magħżul mill-fornitur tas-
servizz tal-media.

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-midja, imwassal permezz ta' 
netwerk ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
skond l-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 
2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, inklużi 'cable', satelliti, jew 
televixin terrestri, televixin bl-IP jew 
netwerks mobbli, li għandu l-karatteristiċi 
addizzjonali li ġejjin:
– l-utent jagħmel talba individwali għal 
servizz speċifiku (inkluż servizz ta' 
abbonament) fuq il-bażi ta' għażla ta' 
kontenut li tkun magħżula mill-fornitur 
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tas-servizz tal-midja;
– is-servizz jinkorpora programmi li huma 
ta' tip adattat biex jintwerew f'servizz 
lineari, pereżempju films tat-tul ta' 
'feature', avvenimenti sportivi, u 
programmi f'format diġà stabbilit għad-
distribuzzjoni tat-televixin, bħal 'situation 
comedy', dokumentarji, programmi għat-
tfal u drammi oriġinali;
- is-servizz jindirizza lill-istess suq tal-
massa bħal servizz lineari;
- is-servizz huwa bbażat fuq is-sjieda tad-
drittijiet ta' distribuzzjoni għal katalogu 
varjat ta' programmi;
– il-format, il-preżentazzjoni u l-mezzi ta' l-
aċċess għas-servizz jistgħu jwasslu lill-utent 
sabiex jistenna protezzjoni regulatorja 
simili għal dik li tapplika fil-każ tas-servizzi 
lineari;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tappoġġja l-għan tar-Rapporteur li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva biex jinkludi servizzi qishom televiżivi fil-qasam mhux lineari, u jżid żewġ kriterji 
addizzjonali ma' dawk elenkati fil-proposta tar-Rapporteur (l-istess suq u sjieda ta' katalogu 
diversifikat).  L-emenda tipprova wkoll ttejjeb it-tieni kriterju tar-Rapporteur (li jinkludi 
programmi hija ssuġerita bi preferenza fuq jinkorpora kontenut) biex tevita li tadotta 
leġiżlazzjoni li jkollha kamp ta' applikazzjoni wiesa' żżejjed.

Dan jaqbel ukoll mal-proposta tal-Kummissjoni stess. Il-premessi 13 u 14 jgħidu li d-
Direttiva għandha tapplika biss għal servizzi b'karattru ta' "midja tal-massa". Iż-żewġ kriterji 
l-oħra jgħinu biex jiddefinixxu din l-intenzjoni fil-qasam mhux lineari:

a) estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva ġie parzjalment ġustifikat fit-termini ta' 
bżonn li wieħed jissupponi li hemm, li jintlaħqu kundizzjonijiet indaqs bejn ix-xandara 
tradizzjonali u l-fornituri ta' servizzi mhux lineari.Għaldaqstant l-obbligi għandhom jiġu 
imposti biss fuq dawk il-fornituri ta' servizzi mhux lineari li jokkupaw l-istess suq tax-xandara 
tradizzjonali.  Il-liġi ta' l-UE dwar il-kompetizzjoni tgħaqqad parzjalment id-definizzjoni ta' 
suq mal-potenzjal ta' sostituzzjoni min-naħa tal-fornituri.  Fil-qasam ta' servizzi awdjoviżivi, 
dan it-tip ta' potenzjal huwa limitat bil-ħin u l-flus li huma bżonjużi biex tgħaqqad katalogu 
mħallat ta' programmi. 

b) huma biss is-servizzi b'offerta ta' programmi mħallta li se jkunu f'pożizzjoni li jindirizzaw l-
istess suq tal-massa bħax-xandara 'mainstream'.
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Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 139
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (e) (Direttiva 89/552/KEE)

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-media fejn l-utent jiddeċiedi 
dwar il-mument fiż-żmien meta programm 
speċifiku jiġi trażmess fuq il-bażi ta' għażla 
tal-kontenut magħżul mill-fornitur tas-
servizz tal-media.

(e) 'servizz mhux lineari' tfisser servizz 
awdjoviżiv tal-midja fejn l-utent jiddeċiedi 
dwar jew jista' jinfluwenza l-ħin ta' meta jiġi 
trażmess programm speċifiku, jew it-tip ta' 
programmi li jiġu trażmessi, fuq il-bażi ta' 
għażla ta' kontenut magħmula mill-fornitur 
ta' servizzi tal-midja, jew fejn il-fornitur ta' 
servizzi tal-midja jadatta s-servizz għall-
preferenzi li jesprimi l-utent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-emendi għandhom l-għan li jqisu aktar il-ħafna modi ta' kif is-servizz jiġi adattat 
għall-aspettattiva ta' l-utenti. 

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 140
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (e) (Direttiva 89/552/KEE)

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-media fejn l-utent jiddeċiedi 
dwar il-mument fiż-żmien meta programm 
speċifiku jiġi trażmess fuq il-bażi ta' għażla 
tal-kontenut magħżul mill-fornitur tas-
servizz tal-media.

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-midja fejn l-utent jagħmel 
talba individwali għal trażmissjoni ta' 
servizz awdjoviżiv tal-midja speċifiku, fuq 
il-bażi ta' għażla offruta mill-fornitur tas-
servizzi tal-midja;

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 141
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (e) (Direttiva 89/552/KEE)

(e) ‘non-linear service’ means an
audiovisual media service where the user 

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser kwalunkwe 
servizz awdjoviżiv tal-midja li mhux 
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decides upon the moment in time when a 
specific programme is transmitted on the 
basis of a choice of content selected by the 
media service provider;

"servizz lineari";

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Emenda 142
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (e) (Direttiva 89/552/KEE)

(e) (e) 'servizz mhux lineari' jfisser 
servizz awdjoviżiv tal-media fejn l-utent 
jiddeċiedi dwar il-mument fiż-żmien meta 
programm speċifiku jiġi trażmess fuq il-
bażi ta' għażla tal-kontenut magħżul mill-
fornitur tas-servizz tal-media.

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-midja fejn l-utent b'mod 
individwali jagħmel talba għat-trażmissjoni 
ta' servizz awdjoviżiv tal-midja speċifiku 
fuq il-bażi ta' firxa wiesgħa miġbura taħt ir-
responsabilità editorjali tal-fornitur tas-
servizzi tal-midja;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir definizzjoni tal-kunċett ta' 'servizz mhux lineari' bħala servizz tal-
midja maħluq taħt ir-responsabilità editorjali tal-fornitur tas-servizzi u disponibbli għall-
utenti fuq talba.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 143
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (e) (Direttiva 89/552/KEE)

(e) ‘non-linear service’ means an 
audiovisual media service where the user 
decides upon the moment in time when a 
specific programme is transmitted on the 
basis of a choice of content selected by the 
media service provider;

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-midja fejn l-utent 
jiddetermina l-ħin meta jiġi trażmess 
programm speċifiku fuq il-bażi ta' għażla ta' 
kontenut magħmula mill-fornitur tas-servizz 
tal-midja, jew il-kriterji li jiddeterminaw l-
ordni li fiha jingħata lilhom il-kontenut;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija mfassla biex tinkludi servizzi ġġenerati minn software u bbażati fuq 
preferenzi fost is-servizzi mhux lineari li huma potenzjalment koperti mid-Direttiva.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 144
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (e) (Direttiva 89/552/KEE)

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz
awdjoviżiv tal-media fejn l-utent jiddeċiedi 
dwar il-mument fiż-żmien meta programm 
speċifiku jiġi trażmess fuq il-bażi ta' għażla 
tal-kontenut magħżul mill-fornitur tas-
servizz tal-media.

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-midja fejn l-utent jagħmel 
talba individwali għal servizz speċifiku u 
jiddeċiedi dwar il-ħin meta dan is-servizz 
jiġi trażmess fuq il-bażi ta' għażla ta' 
kontenut magħmula mill-fornitur tas-servizzi 
tal-midja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta niddefinixxu s-servizzi awdjoviżivi tal-midja mhux lineari, huwa importanti li 
nenfasizzaw it-talba tal-konsumatur individwali għal servizz awdjoviżiv tal-midja speċifiku. 

Emenda mressqa minn Catherine Trautmann

Emenda 145
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (e) (Direttiva 89/552/KEE)

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-media fejn l-utent jiddeċiedi 
dwar il-mument fiż-żmien meta programm 
speċifiku jiġi trażmess fuq il-bażi ta' għażla 
tal-kontenut magħżul mill-fornitur tas-
servizz tal-media.

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-midja, imwassal permezz ta' 
netwerk ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
skond l-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 
2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, fejn l-utent jiddeċiedi dwar il-ħin, 
permezz ta' talba individwali, meta jiġi 
trażmess programm speċifiku, fuq il-bażi ta' 
għażla ta' kontenut magħmula mill-fornitur 
ta' servizzi tal-midja li jkollu l-karatteristiċi 
addizzjonali li ġejjin:  l-utent jagħmel talba 
individwali għal servizz speċifiku (inkluż 
servizz ta' abbonament) fuq il-bażi ta' 
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għażla ta' kontenut li tkun magħmula mill-
fornitur tas-servizzi tal-midja;

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tan-newtralità teknoloġika f'din id-direttiva fir-rigward ta' fornituri ta' servizzi 
lineari u servizzi mhux lineari tal-midja tfisser li t-teknoloġiji ta' trażmissjoni mhemmx bżonn 
jiġu speċifikati.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 146
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (e) (Direttiva 89/552/KEE)

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-media fejn l-utent jiddeċiedi 
dwar il-mument fiż-żmien meta programm 
speċifiku jiġi trażmess fuq il-bażi ta' għażla 
tal-kontenut magħżul mill-fornitur tas-
servizz tal-media.

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-midja fejn l-utenti, fuq talba 
individwali, jiddeterminaw il-ħin ta' meta 
jiġi trażmess programm speċifiku, fuq il-bażi 
ta' għażla tal-kontenut li jkun editjat u 
kkumpilat mill-fornitur tas-servizz tal-
midja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' servizzi lineari għandha tkun ibbażata fuq il-kuntest li fih l-utenti jkollhom 
aċċess għall-kontenut. Din hi l-aktar ħaġa importanti għad-definizzjoni tal-bżonn ta' l-utenti 
għall-protezzjoni regulatorja. Din hija wkoll kjarifika tat-terminu "servizz mhux lineari" 
bħala servizz tal-midja fuq talba.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 147
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (f) (Direttiva 89/552/KEE)

(f) 'komunikazzjoni awdjoviżiva 
kummerċjali' tfisser stampi li jiċċaqalqu bil-
ħoss u mingħajru li jakkumpanjaw servizzi 
awdjoviżivi tal-media u huma ddisinjati li 
jippromwovu, direttament jew indirettament, 

(f) 'komunikazzjoni kummerċjali 
awdjoviżiva ' tfisser stampi li jiċċaqalqu bil-
ħoss u mingħajru li huma trażmessi bħala 
parti mis-servizzi awdjoviżivi tal-midja u 
huma ddisinjati biex jippromwovu, 
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l-affarijiet, is-servizzi jew stampi ta' entità 
naturali jew legali li jfittxu attività 
ekonomika.

direttament jew indirettament, l-oġġetti, is-
servizzi jew l-immaġni ta' entità legali li qed 
tagħmel attività ekonomika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 148
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (f) (Direttiva 89/552/KEE)

(f) 'komunikazzjoni awdjoviżiva 
kummerċjali' tfisser stampi li jiċċaqalqu bil-
ħoss u mingħajru li jakkumpanjaw servizzi 
awdjoviżivi tal-media u huma ddisinjati li
jippromwovu, direttament jew indirettament, 
l-affarijiet, is-servizzi jew stampi ta' entità 
naturali jew legali li jfittxu attività 
ekonomika.

(f) 'komunikazzjoni kummerċjali 
awdjoviżiva' tfisser stampi li jiċċaqalqu bil-
ħoss u mingħajru li huma trażmessi bħala 
parti mis-servizzi awdjoviżivi lineari tal-
midja u huma mfassla biex jippromwovu, 
direttament jew indirettament, l-oġġetti, is-
servizzi jew l-immaġni ta' entità naturali jew 
legali li qed tagħmel attività ekonomika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-Premessa 13 dwar kjarifika dwar l-estensjoni tad-Direttiva li tkopri 
servizzi mhux lineari.  It-test oriġinali iħalli miftuħa l-possibiltà li r-riklami jkunu suġġetti 
għall-firxa kollha ta' obbligi tat-televixin lineari, anke jekk jiġu kkonsmati b'mod mhux lineari 
(pereżempju, minflok jiffurmaw parti minn skeda lineari, l-utenti huma mistiedna jagħfsu 
buttuna interattiva biex jaraw il-materjal partikulari).  Riklami mhux lineari huma, skond id-
definizzjoni tagħhom, taħt il-kontroll tat-telespettatur, għaldaqstant mhemm l-ebda raġuni 
ovvja għalfejn għandhom ikunu suġġetti għal dispożizzjonijiet aktar rigorużi minn riklam, 
pereżempju, f'magażin bil-kulur.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 149
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (f) (Direttiva 89/552/KEE)

(f) 'komunikazzjoni awdjoviżiva (f) 'komunikazzjoni kummerċjali 
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kummerċjali' tfisser stampi li jiċċaqalqu bil-
ħoss u mingħajru li jakkumpanjaw servizzi 
awdjoviżivi tal-media u huma ddisinjati li 
jippromwovu, direttament jew indirettament, 
l-affarijiet, is-servizzi jew stampi ta' entità 
naturali jew legali li jfittxu attività 
ekonomika.

awdjoviżiva' tfisser stampi li jiċċaqalqu bil-
ħoss u mingħajru li jakkumpanjaw jew 
huma inklużi f'servizzi awdjoviżivi tal-
midja u huma ddisinjati biex jippromwovu, 
direttament jew indirettament, l-oġġetti, is-
servizzi jew l-immaġni ta' entità naturali jew 
legali li qed jagħmlu attività ekonomika biex 
jieħdu ħlas jew kunsiderazzjoni simili, jew 
għal skopijiet ta' awtopromozzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni għandha tinkludi b'mod ċar il-kontroparti, finanzjarja jew ta' tip ieħor, 
għal dan it-tip ta' komunikazzjonijiet.

Emenda mressqa minn Lena Ek

Emenda 150
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (f) (Direttiva 89/552/KEE)

(f) 'komunikazzjoni awdjoviżiva 
kummerċjali' tfisser stampi li jiċċaqalqu bil-
ħoss u mingħajru li jakkumpanjaw servizzi 
awdjoviżivi tal-media u huma ddisinjati li
jippromwovu, direttament jew indirettament, 
l-affarijiet, is-servizzi jew stampi ta' entità 
naturali jew legali li jfittxu attività 
ekonomika.

(f) 'komunikazzjoni kummerċkali 
awdjoviżiva' tfisser stampi li jiċċaqalqu bil-
ħoss u mingħajru li huma trażmessi bħala 
parti mis-servizzi awdjoviżivi tal-midja u 
huma mfassla biex jippromwovu, 
direttament jew indirettament, l-oġġetti, is-
servizzi jew l-immaġini ta' entità legali li qed 
tagħmel attività ekonomika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test propost jikkjarifika li komunikazzjonijiet awdjoviżivi ta' riklamar huma trażmessi bħala 
parti minn servizz awdjoviżiv tal-midja. Dan it-test iqis funzjonalità akbar għal servizzi ġodda 
tal-midja u l-fatt li l-utent jeżerċita kontroll akbar fuq il-komunikazzjonijiet kummerċjali 
awdjoviżivi li hija/huwa tikkonsma/jikkonsma.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 151
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (h) (Direttiva 89/552/KEE)
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(h) 'reklamar bil-moħbi' ifisser ir-
rappreżentazzjoni, bi kliem jew stampi, ta' 
oġġetti, servizzi, l-isem, il-marka 
kummerċjali jew l-attivitajiet ta' produttur ta' 
oġġetti jew fornitur ta' servizzi fi programmi 
fejn dan it-tip ta' rappreżentazzjoni huwa 
intenzjonat mix-xandar biex iservi bħala 
reklamar, u jista' jiżvija l-pubbliku dwar in-
natura tiegħu. Dan it-tip ta' 
rappreżentazzjoni hija meqjusu li hija 
intenzjonata, b'mod partikulati jekk ssir
għall-ħlas jew għal kunsiderazzjoni simili;

(h) 'riklamar bil-moħbi' tfisser ir-
rappreżentazzjoni, bi kliem jew stampi, ta' 
oġġetti, servizzi, l-isem, it-trejdmark jew l-
attivitajiet ta' produttur ta' oġġetti jew 
fornitur ta' servizzi fi programmi fejn dan it-
tip ta' rappreżentazzjoni huwa intenzjonat 
mix-xandar biex iservi bħala riklamar, u 
jista' jiżvija l-pubbliku dwar in-natura 
tiegħu. Jinkludi wkoll riklamar subliminali 
u riklamar intenzjonat mhux identifikat. 
Dan it-tip ta' rappreżentazzjonijiet hu meqjus 
li huwa intenzjonat, b'mod partikulairi jekk 
isir bi ħlas jew għal kunsiderazzjoni simili;

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 152
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (h) (Direttiva 89/552/KEE)

(h) 'reklamar bil-moħbi' ifisser ir-
rappreżentazzjoni, bi kliem jew stampi, ta'
oġġetti, servizzi, l-isem, il-marka 
kummerċjali jew l-attivitajiet ta' produttur ta' 
oġġetti jew fornitur ta' servizzi fi programmi 
fejn dan it-tip ta' rappreżentazzjoni huwa 
intenzjonat mix-xandar biex iservi bħala 
reklamar, u jista' jiżvija l-pubbliku dwar in-
natura tiegħu. Dan it-tip ta' 
rappreżentazzjoni hija meqjusa li hi 
intenzjonata, b'mod partikulati jekk ssir
għall-ħlas jew għal kunsiderazzjoni simili;

(h) 'riklamar bil-moħbi' tfisser ir-
rappreżentazzjoni, bi kliem jew stampi, ta' 
oġġetti, servizzi, l-isem, it-trejdmark jew l-
attivitajiet ta' produttur ta' oġġetti jew 
fornitur ta' servizzi fi programmi fejn dan it-
tip ta' rappreżentazzjoni huwa intenzjonat 
mill-fornitur tas-servizzi tal-midja biex 
iservi ta' riklamar, u jista' jiżvija l-pubbliku 
dwar in-natura tiegħu. Dan it-tip ta' 
rappreżentazzjoni huwa meqjus li huwa 
intenzjonat, b'mod partikulari jekk isir
għall-ħlas jew għal kunsiderazzjoni simili;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-projbizzjoni fuq ir-riklamar bil-moħbi għandha tapplika mhux biss għal xandara 
televiżivi iżda għall-fornituri kollha ta' servizzi awdjoviżivi. 

Emenda mressqa minn Gianni De Michelis

Emenda 153
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (h) (Direttiva 89/552/KEE)
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(h) 'reklamar bil-moħbi' ifisser ir-
rappreżentazzjoni, bi kliem jew stampi, ta' 
oġġetti, servizzi, l-isem, il-marka 
kummerċjali jew l-attivitajiet ta' produttur ta' 
oġġetti jew fornitur ta' servizzi fi programmi 
fejn dan it-tip ta' rappreżentazzjoni huwa 
intenzjonat mix-xandar biex iservi bħala 
reklamar, u jista' jiżvija l-pubbliku dwar in-
natura tiegħu. Dan it-tip ta' 
rappreżentazzjoni hija meqjusa li hi 
intenzjonata, b'mod partikulati jekk ssir
għall-ħlas jew għal kunsiderazzjoni simili;

(h) 'riklamar bil-moħbi' tfisser ir-
rappreżentazzjoni, bi kliem jew stampi, ta' 
oġġetti, servizzi, l-isem, it-trejdmark jew l-
attivitajiet ta' produttur ta' oġġetti jew 
fornitur ta' servizzi fi programmi fejn dan it-
tip ta' rappreżentazzjoni huwa intenzjonat 
mix-xandar biex iservi ta' riklamar, u 
għandu l-għan li jiżvija l-pubbliku dwar in-
natura tiegħu. Dan it-tip ta' 
rappreżentazzjoni huwa meqjus li huwa 
intenzjonat, b'mod partikulari jekk isir
għall-ħlas jew għal kunsiderazzjoni simili;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sostituzzjoni ta' 'jista' jiżvija' b''jipprova jiżvija' isaħħaħ l-interpretazzjoni ta' dak li jista' 
jfisser ir-riklamar moħbi, u jipprovdi ċ-ċarezza għall-fornitur tas-servizzi tal-midja. 

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 154
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (h) (Direttiva 89/552/KEE)

(h) 'reklamar bil-moħbi' ifisser ir-
rappreżentazzjoni, bi kliem jew stampi, ta' 
oġġetti, servizzi, l-isem, il-marka 
kummerċjali jew l-attivitajiet ta' produttur ta' 
oġġetti jew fornitur ta' servizzi fi programmi 
fejn dan it-tip ta' rappreżentazzjoni huwa 
intenzjonat mix-xandar biex iservi bħala 
reklamar, u jista' jiżvija l-pubbliku dwar in-
natura tiegħu. Dan it-tip ta' 
rappreżentazzjoni hija meqjusa li hi 
intenzjonata, b'mod partikulati jekk ssir jew 
għal kunsiderazzjoni simili;

(h) 'riklamar bil-moħbi' tfisser ir-
rappreżentazzjoni, bi kliem jew stampi, ta' 
oġġetti, servizzi, l-isem, it-trejdmark jew l-
attivitajiet ta' produttur ta' oġġetti jew 
fornitur ta' servizzi fi programmi fejn dan it-
tip ta' rappreżentazzjoni huwa intenzjonat 
mill-fornitur tas-servizzi tal-midja biex 
iservi ta' riklamar, u jista' jiżvija l-pubbliku 
dwar in-natura tiegħu. Dan it-tip ta' 
rappreżentazzjoni huwa meqjus li huwa 
intenzjonat, b'mod partikulari jekk isir
għall-ħlas jew għal kunsiderazzjoni simili;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riklamar bil-moħbi huwa ta' ħsara għall-konsumaturi u għalhekk għandu jkun ipprojbit fis-
servizzi awdjoviżivi tal-midja, kemm dawk lineari kif ukoll dawk li mhumiex.
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Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Emenda 155
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (h) (Direttiva 89/552/KEE)

Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 156
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (h) (Direttiva 89/552/KEE)

(h) 'reklamar bil-moħbi' ifisser ir-
rappreżentazzjoni, bi kliem jew stampi, ta' 
oġġetti, servizzi, l-isem, il-marka 
kummerċjali jew l-attivitajiet ta' produttur ta' 
oġġetti jew fornitur ta' servizzi fi programmi 
fejn dan it-tip ta' rappreżentazzjoni huwa 
intenzjonat mix-xandar biex iservi bħala 
reklamar, u jista' jiżvija l-pubbliku dwar in-
natura tiegħu. Dan it-tip ta' 
rappreżentazzjoni hija meqjusa li hi 
intenzjonata, b'mod partikulati jekk ssir jew 
għal kunsiderazzjoni simili;

(h) 'riklamar bil-moħbi' tfisser ir-
rappreżentazzjoni, bi kliem jew stampi, ta' 
oġġetti, servizzi, l-isem, it-trejdmark jew l-
attivitajiet ta' produttur ta' oġġetti jew 
fornitur ta' servizzi fi programmi fejn dan it-
tip ta' rappreżentazzjoni huwa intenzjonat 
mill-fornitur tas-servizzi tal-midja biex 
iservi ta' riklamar, u jista' jiżvija l-pubbliku 
dwar in-natura tiegħu. Dan it-tip ta' 
rappreżentazzjoni huwa meqjus li huwa 
intenzjonat, b'mod partikulari jekk isir 
għall-ħlas jew għal kunsiderazzjoni simili;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riklamar bil-moħbi għandu jkun ipprojbit fis-servizzi kollha li tindirizza d-Direttiva. 

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Emenda 157
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k) (Direttiva 89/552/KEE)

(k) (k) 'tqegħid tal-prodott' ifisser 
kwalunkwe forma ta' komunikazzjoni 
awdjoviżiva kummerċjali li tikkonsisti mill-
inklużjoni ta' prodott jew referenza għalih, 
servizz jew il-marka kummerċjali tiegħu 

imħassar
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sabiex jidher fis-servizzi awdjoviżivi tal-
media, normalment bi ħlas jew 
kunsiderazzjoni simili oħra."

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-emendi għall-Artikolu 3(h). 

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 158
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k) (Direttiva 89/552/KEE)

(k) 'tqegħid tal-prodott' ifisser kwalunkwe 
forma ta' komunikazzjoni awdjoviżiva 
kummerċjali li tikkonsisti mill-inklużjoni 
ta' prodott jew referenza għalih, servizz jew 
il-marka kummerċjali tiegħu sabiex jidher 
fis-servizzi awdjoviżivi tal-media, 
normalment bi ħlas jew kunsiderazzjoni 
simili oħra."

(k) 'għajnuna għall-produzzjoni' tfisser l-
inklużjoni ta' prodott, servizz jew trejdmark 
li jidhru f'servizzi awdjoviżivi tal-midja 
neċessarji għal raġunijiet ġurnalistiċi jew 
kreattivi, fejn m'hemmx ħlas jew 
kunsiderazzjoni oħra involuti, l-ebda 
influwenza editorjali mill-persuna li qed 
tirriklama jew mis-sid tad-ditta, u mingħajr 
prominenza mhux xierqa.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jiddefinixxi t-terminu li ġie introdott ġdid: "għajnuna għall-produzzjoni".

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 159
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k) (Direttiva 89/552/KEE)

(k) 'tqegħid tal-prodott' ifisser kwalunkwe 
forma ta' komunikazzjoni awdjoviżiva 
kummerċjali li tikkonsisti mill-inklużjoni ta' 
prodott jew referenza għalih, servizz jew il-
marka kummerċjali tiegħu sabiex jidher fis-
servizzi awdjoviżivi tal-media, normalment
bi ħlas jew kunsiderazzjoni simili oħra."

(k) 'tqegħid tal-prodott' tfisser kwalunkwe 
forma ta' komunikazzjoni kummerċjali 
awdjoviżiva li tikkonsisti fl-inklużjoni ta' 
prodott jew referenza għalih, servizz jew it-
trejdmark tiegħu sabiex jidher fis-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja, bi ħlas jew 
kunsiderazzjoni simili oħra." Id-definizzjoni 
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legali ta' 'tqegħid ta' prodott' ma jkoprix 
premji mogħtija fi programmi u prodotti 
kummerċjali tad-ditta fi programmi.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' 'tqegħid tal-prodott' għandha tinkludi rekwiżit ċar għall-ħlas jew 
kunsiderazzjoni simili, biex teskludi każijiet fejn il-prodotti jidhru bħala parti indipendenti ta' 
programm, u li l-inklużjoni tagħhom tkun ibbażata fuq deċiżjoni editorjali indipendenti, flok 
waħda kummerċjali. Barra minn hekk, huwa importanti li r-regolament il-ġdid dwar tqegħid 
tal-prodott ma jwassalx biex formati tal-programmar li diġà jeżistu u li huma prattikati b'mod 
leġittimu ma jsirux, b'mod aċċidentali, illegali.

Emenda mressqa minn John Purvis

Emenda 160
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k) (Direttiva 89/552/KEE)

(k) 'tqegħid tal-prodott' ifisser kwalunkwe 
forma ta' komunikazzjoni awdjoviżiva 
kummerċjali li tikkonsisti mill-inklużjoni ta' 
prodott jew referenza għalih, servizz jew il-
marka kummerċjali tiegħu sabiex jidher fis-
servizzi awdjoviżivi tal-media, normalment
bi ħlas jew kunsiderazzjoni simili oħra."

(k) 'tqegħid tal-prodott' tfisser kwalunkwe 
forma ta' komunikazzjoni kummerċjali 
awdjoviżiva li tikkonsisti fl-inklużjoni ta' 
prodott jew referenza għalih, servizz jew it-
trejdmark tiegħu sabiex jidher fis-servizzi 
awdjoviżivi lineari tal-midja , bi ħlas jew 
kunsiderazzjoni simili oħra lill-fornitur tas-
servizzi awdjoviżivi tal-midja."

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqegħid tal-prodott għandu jiġi meqjus bħala tali jekk ikun sar ħlas. 

Ir-regoli għat-tqegħid tal-prodott għandhom japplikaw biss għal servizzi lineari.

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 161
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k) (Direttiva 89/552/KEE)

(k) 'tqegħid tal-prodott' ifisser kwalunkwe (k) 'tqegħid tal-prodott' tfisser kwalunkwe 
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forma ta' komunikazzjoni awdjoviżiva 
kummerċjali li tikkonsisti fl-inklużjoni ta' 
prodott jew referenza għalih, servizz jew il-
marka kummerċjali tiegħu sabiex jidher fis-
servizzi awdjoviżivi tal-midja, normalment 
bi ħlas jew kunsiderazzjoni simili oħra."

forma ta' komunikazzjoni kummerċjali 
awdjoviżiva li tikkonsisti fl-inklużjoni ta' 
prodott jew referenza fil-qosor u diskreta 
għalih, servizz jew it-trejdmark tiegħu 
sabiex jidher fis-servizzi awdjoviżivi tal-
midja, normalment bi ħlas jew 
kunsiderazzjoni simili oħra."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan li l-prodott jitqiegħed fil-qosor u b'mod diskret hu sabiex tinżamm il-kwalità tal-
kontenut u l-oġġettività tas-servizz awdjoviżiv tal-midja.

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera

Emenda 162
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k) (Direttiva 89/552/KEE)

(k) 'tqegħid tal-prodott' ifisser kwalunkwe 
forma ta' komunikazzjoni awdjoviżiva 
kummerċjali li tikkonsisti mill-inklużjoni ta' 
prodott jew referenza għalih, servizz jew il-
marka kummerċjali tiegħu sabiex jidher fis-
servizzi awdjoviżivi tal-media, normalment 
bi ħlas jew kunsiderazzjoni simili oħra."

(k) 'tqegħid tal-prodott' tfisser kwalunkwe 
forma ta' komunikazzjoni kummerċjali 
awdjoviżiva li tikkonsisti fl-inklużjoni ta'
prodott jew referenza għalih, servizz jew it-
trejdmark tiegħu sabiex jidher fis-servizzi 
awdjoviżivi tal-midja, normalment bi ħlas 
jew kunsiderazzjoni simili oħra." Id-
definizzjoni legali ta' 'tqegħid ta' prodott' 
m'għandhiex tkopri premji mogħtija fi 
programmi jew prodotti prodotti 
kummerċjali tad-ditta fi programmi.”

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' 'tqegħid tal-prodott' għandha teskludi każijiet fejn il-prodotti jiffurmaw 
parti indipendenti ta' programm (pereżempju, bħala oġġetti każwali) u l-inklużjoni tagħhom 
hija bbażata fuq deċiżjoni editorjali indipendenti u mhux kummerċjali.  Inkella, ir-regoli dwar 
tqegħid ta' prodotti jaffettwaw ħażin lid-deċiżjonijiet editorjali dwar l-użu ta' oġġetti mill-
ħajja ta' kuljum fi produzzjonijiet awdjoviżivi.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 163
ARTIKOLU 1, PUNT 2
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Artikolu 1, punt (k) (Direttiva 89/552/KEE)

(k) 'tqegħid tal-prodott' ifisser kwalunkwe 
forma ta' komunikazzjoni awdjoviżiva 
kummerċjali li tikkonsisti mill-inklużjoni ta' 
prodott jew referenza għalih, servizz jew il-
marka kummerċjali tiegħu sabiex jidher fis-
servizzi awdjoviżivi tal-media, normalment
bi ħlas jew kunsiderazzjoni simili oħra."

(k) 'tqegħid ta' prodott' tfisser kwalunkwe 
forma ta' komunikazzjoni kummerċjali 
awdjoviżiva li tikkonsisti fl-inklużjoni ta' 
prodott jew referenza għalih, servizz jew it-
trejdmark tiegħu sabiex jidher fi programmi 
lineari, bi ħlas."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-fatt li din ir-regola tapplika b'mod prinċipali għal servizzi lineari u 
programmi li jidhru fuq servizzi lineari.

It-terminu 'normalment bi ħlas jew kunsiderazzjoni simili oħra' iħalli d-definizzjoni tat-
tqegħid ta' prodott wiesgħa wisq.  Aktarx tinkludi l-forom kollha ta' prodotti jew servizzi li 
jintagħrfu fi programm, u li ġew pprovduti b'xejn.  Dan huwa magħruf bħala tqegħid ta' 
"props", u mhux intenzjonat għal skopijiet promozzjonali, għaldaqstant m'għandux jiġi 
meqjus bħala tqegħid ta' prodott fit-termini tar-regoli ta' l-identifikazzjoni.  Fil-fatt, huwa 
impossibbli li wieħed ikun ċert li l-ftehim sar mingħajr xi forma ta' ħlas, għax dan 
jistabbilixxi l-obbligu kuntrattwali li juri l-prodott.  Mingħajr dan l-obbligu kuntrattwali, it-
tqegħid ma jistax jitqies bħala komunikazzjoni kummerċjali.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 164
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k a) (ġdid) (Direttiva 89/552/KEE)

(ka) ‘Xogħlijiet Ewropej' tfisser kif ġej:
(a) xogħlijiet li joriġinaw mill-Istati 
Membri; 
(b) xogħlijiet li joriġinaw minn pajjiżi terzi 
Ewropej li jaderixxu għall-Konvenzjoni 
Ewropea dwar it-Televiżjoni 
Transkonfinali tal-Kunsill ta' l-Ewropa, u 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' paragrafu 
2 hawn taħt;
(c) xogħlijiet koprodotti fil-qafas ta' 

ftehimiet relatati mas-settur awdjoviżiv li 
ġew konklużi bejn il-Komunità u pajjiżi 
terzi, u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
iddefiniti f'kull waħda minn dawn il-
ftehimiet. 
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L-applikazjoni tad-dispożizzjonijiet ta' ittra 
(b) u (c) għandha tkun fuq kundizzjoni li 
xogħlijiet li joriġinaw mill-Istati Membri 
ma jkunux suġġetti għal miżuri 
diskriminatorji fil-pajjiżi terzi konċernati.

2. Ix-xogħlijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
(a) u (b) huma xogħlijiet li fil-parti l-kbira 
saru minn awturi u ħaddiema li jaħdmu 
f'wieħed jew iktar mill-Istati msemmija 
f'paragrafu 1(a) u (b), sakemm dawn 
jikkonformaw ma' waħda mit-tliet 
kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) huma magħmula minn produttur jew 
produtturi li huma stabbiliti f'wieħed jew 
aktar minn dawk l-Istati; jew
(b) il-produzzjoni tax-xogħlijiet hija 
sorveljata u kkontrollata minn produttur 
jew produtturi stabbiliti f'wieħed jew aktar 
minn dawk l-Istati;  jew
(c) il-kontribut ta' koprodutturi ta' dawk l-
Istati fl-infiq totali tal-koproduzzjoni huwa 
ewlieni, u l-koproduzzjoni mhix kontrollata 
minn produttur jew produtturi stabbiliti 
barra minn dawk l-Istati 
3. Xogħlijiet li mhumiex Ewropej fis-sens 
ta' paragrafu 1 iżda huma prodotti fi ħdan 
il-qafas ta' Trattati bilaterali ta' 
koproduzzjoni li ġew konklużi bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi għandhom jitqiesu 
bħala xogħlijiet Ewropej, sakemm il-
koprodutturi Komunitarji
joħorġu sehem ta' maġġoranza fl-infiq 
totali tal-produzzjoni, u li l-produzzjoni 
mhix kontrollata minn produttur jew 
produtturi stabbiliti barra t-territorju ta' l-
Istati Membri."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' xogħlijiet Ewropej għandha tiġi nkluża fl-Artikolu preżenti, minflok ma 
jiffurmaw artikolu separat.
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Emenda mressqa minn Lena Ek

Emenda 165
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k a) (ġdid) (Direttiva 89/552/KEE)

(ka) 'aġenzija ta' l-aħbarijiet' tfisser 
fornitur ta' aħbarijiet awdjoviżivi li jbiegħu 
biss lill-fornituri ta' servizzi awdjoviżivi 
lineari tal-midja , u mhux servizzi fornuti 
lill-pubbliku ġenerali direttament.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni addizzjonali hija intenzjonata biex tiċċara u biex iddejjaq il-kamp ta' 
applikazzjoni tad-"dritt għal biċċiet qosra ta' aħbarijiet" fl-Artikolu 3(b). B'mod partikulari, 
tillimita t-terminu "intermedjarji" fil-proposta oriġinali għal servizzi ta' agenzija ta' l-
aħbarijiet, u biss fejn dawn jipprovdu servizzi lix-xandara. Id-definizzjoni hija bbażata fuq id-
definizzjoni ta' xandar fl-Artikolu 1(d) propost, kif ukoll il-klassifikazzjoni ta' servizzi ta' 
aġenzija ta' l-aħbarijiet li hija wżata għall-iskopijiet tal-Ftehima Ġenerali tad-WTO dwar il-
Kummerċ tas-Servizzi.  L-agenziji ta' l-aħbarijiet diġà jfornu lix-xandara lineari b'ħafna mill-
punti ewlenin ta' aħbarijiet barranini, u għaldaqstant huma mezz prattiku u xieraq li minnu 
jista' jopera dritt għal aħbarijiet fil-qosor. 

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 166
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k a) (ġdid) (Direttiva 89/552/KEE)

(ka) 'indiċi ta' udjenza tal-midja u tax-
xandir' tfisser stima tan-numru ta' 
semmiegħa/spettaturi/qarrejja ta' xandira 
tar-radju jew tat-televiżjoni rispettivament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għall-iskopijiet tad-direttiva, huwa importanti ħafna li tiġi inkluża definizzjoni ta' 'indiċi ta' 
udjenza'.
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Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Emenda 167
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k a) (ġdid) (Direttiva 89/552/KEE)

(ka) 'indiċi ta' udjenza, tal-kwalità, tal-
popolarità u tax-xandir' tfisser stima tan-
numru ta' semmiegħa/spettaturi/qarrejja 
ta' xandira tar-radju jew tat-televiżjoni 
rispettivament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għall-iskopijiet tad-direttiva, huwa importanti ħafna li tiġi inkluża definizzjoni ta' 'indiċi ta' 
udjenza'.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia

Emenda 168
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k a) (ġdid) (Direttiva 89/552/KEE)

(ka) 'korp ta' indiċi' tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika jew legali responsabbli biex 
torganizza u tagħmel stħarriġ għal skop ta' 
indiċi ta' udjenza, popolarità, kwalità u tax-
xandir.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għall-iskop tad-direttiva, huwa importanti li tiġi inkluża definizzjoni ta' indiċi ta' udjenza u 
korpi ta' indiċi (ara emenda għall-Artikolu 20a (ġdid)) 

Emenda mressqa minn Gianni De Michelis

Emenda 169
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k a) u (k b) (ġodda) (Direttiva 89/552/KEE)
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(ka) 'integrazzjoni tal-prodott' tfisser meta 
prodott jissemma' b'mod partikulari minn 
karattru jew attur li b'mod miftuħ jesprimi 
appoġġ għal kwalunkwe prodott, dan il-
prodott huwa integrat fl-iskript tal-
programm u bħala tali jeffettwa r-
responsabilità u l-indipendenza editorjali 
tal-fornitur tas-servizzi tal-midja;
(kb) ‘prominenza żejda’ tfisser id-dehra
viżiva li tagħti fil-għajn ta' prodott fuq l-
iskrin.” 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni tat-tliet termini tqegħid tal-prodott, integrazzjoni tal-prodott u prominenza 
żejda jipprovdu aktar protezzjoni lit-telespettatur, u ċertezza legali għall-fornitur tas-servizzi 
tal-midja.
Dan ifisser li l-ebda prominenza żejda ma tista' tingħata fi kwalunkwe programm, lil prodott 

jew servizz kummerċjali. B'mod partikulari, kwalunkwe referenza għal dan it-tip ta' prodott 
jew servizz għandha tkun limitata għal dak li jista' jiġi ġġustifikat mir-rekwiżiti editorjali tal-
programm innifsu.
Bl-istess mod, b'definizzjoni ċara ta' l-integrazzjoni ta' prodott, se jkun possibbli li tiġi 
żgurata l-protezzjoni ta' l-indipendenza editorjali. 

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 170
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k b) (ġdid) (Direttiva 89/552/KEE)

(kb) 'indiċi tal-popolarità ta' programm' 
tfisser evalwazzjoni ta' l-apprezzament tal-
programm minn 
semmiegħa/telespettaturi/qarrejja ta' 
xandira tar-radju jew tat-televiżjoni, 
rispettivament. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għall-iskopijiet tad-direttiva, huwa importanti ħafna li tiġi inkluża definizzjoni ta' 'indiċi ta' 
popolarità'.
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Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 171
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k c) (ġdid) (Direttiva 89/552/KEE)

(kc) 'indiċi tal-kwalità tal-programmi' 
tfisser evalwazzjoni tal-programm 
b'relazzjoni ma' ċerti parametri determinati 
minn qabel.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għall-iskopijiet tad-direttiva, huwa importanti ħafna li tiġi inkluża definizzjoni ta' 'indiċi tal-
kwalità tal-programmi'.


