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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

• Id-direttiva li aħna mitluba niddiskutu u napprovaw taġġorna d-Direttiva 89/552/KEE 
ta' l-1999, li r-raġuni tagħha hija li jiġi permess li x-xandir televiżiv jiġi mxerred 
liberament lill-partijiet kollha tal-KEE.

• Li nbidel minn dak iż-żmien huwa li avvanzi teknoloġiċi żiedu ħafna n-numru ta' 
pjattaformi li permezz tagħhom jista' jiġi trażmess u rċevut kontenut awdjoviżiv. Iktar 
minn hekk, madankollu, huma bidlu fundamentalment il-fatturi distintivi tal-mudell 
tan-negozju li japplikaw fis-settur awdjoviżiv. Is-suq tal-bejjiegħ, kif darba kien, 
inbidel gradwalment għal suq tal-konsumatur; billi darba kienu reċipjenti passivi ta' 
provvista determinata de facto purament mid-distributur, il-konsumaturi issa qed 
jokkupaw pożizzjoni – u, l-iktar importanti, se jagħmlu dan iktar u iktar fil-futur – li 
fiha huma biss jistgħu jiddeċiedu dak li jridu jikkunsmaw.

• Fattur li diġà għandu pożizzjoni attiva b'dan il-mudell ekonomiku l-ġdid u – għandu 
jinstaħaq – ċert li se jsir iżjed u iżjed deċiżiv fil-futur huwa l-bidla radikali fir-rigward 
tas-sorsi ta' l-iffinanzjar għall-industrija awdjoviżiva fejn huma kkonċernati kemm il-
produzzjoni kif ukoll id-distribuzzjoni. Iż-żewġ forom tradizzjonali ta' l-iffinanzjar, fi 
kliem ieħor l-ispejjeż tal-liċenzja u d-dħul tal-pubbliċità, dejjem qed jitilfu iżjed u 
iżjed kontra sistema ta' pagament iddeterminata skond in-natura u l-kwalità tas-servizz 
awdjoviżiv li l-utenti għandhom bżonn. L-importanza ekonomika ta' dan is-settur 
industrijali hija għalhekk possibbli li dejjem tikber u b'mod sustanzjali, u ovvjament, 
il-kompetizzjoni globali ssir iżjed imħeġġa.

• Ix-xenarju ta' hawn fuq jagħmilha, kif meħtieġ, iżjed u iżjed neċessarja u imperattiva li 
jitlesta suq Ewropew waħdieni ġenwin fuq skala li tippermettih jikkompeti mas-swieq 
li qed jespandu ta' l-Indja, ta' l-Amerika Latina u dak Ċiniż, kif ukoll mas-suq 
Amerikan, u biex jopera lil hinn mill-ostakoli tal-lingwa jew mill-ħafna forom varji 
tar-regolament nazzjonali. It-tieni nett, ir-regoli neċessarji għandhom bżonn jiġu 
stipulati sabiex ilaħħqu ma' l-appoġġ u jrawmu żviluppi teknoloġiċi fil-proċess, billi 
wieħed iżomm mill-inqas f'moħħu li fil-futur, l-interessi tal-konsumatur iridu jinqdew 
f'livell ikbar bl-għażla wiesgħa offruta mit-teknoloġija fiha nnifisha.

• Għandu wkoll jiġi rikonoxxut, madankollu, li n-natura partikolari tal-prodott imsemmi 
– is-servizzi awdjoviżivi – toħloq problemi speċifiċi relatati sa ċertu punt mad-
diversità li għadha kkaratterizzata sew kif tinħass fis-soċjetajiet nazzjonali kif ukoll il-
bżonn għar-rispett tal-valur, ta' l-identità kulturali, li l-protezzjoni għalihom hija 
karatteristika li tiddefinixxi l-'mudell Ewropew' b'mod essenzjali.

• Huwa importanti li wieħed jiftakar ukoll li, kuntrarju għal dak li ġara fl-1989, l-Unjoni 
ddeċidiet li tpoġġi l-istrateġija politika tagħha fi rwol ewlieni ġeopolitiku u 
ġeoekonomiku biex tiġi definita hekk kif tiġi żviluppata l-ekonomija globali: din hija 
l-istrateġija ta' Liżbona adottata fl-2000, li l-għan tagħha hija li sa l-2010, l-Unjoni 
għandha ssir 'l-iżjed ekonomija dinamika u kompetittiva bbażata fuq l-għarfien fid-
dinja bil-kapaċità tat-tkabbir ekonomiku sostenibbli b'iżjed impjiegi u aħjar u 
b'koeżjoni soċjali ikbar u b'rispett għall-ambjent'.
Minħabba ta' hawn fuq, huwa ovvju li l-futur tas-settur ekonomiku li tirrelata għalih 
id-direttiva se jkun kruċjali għas-suċess ta' din l-istrateġija. Għalhekk hemm bżonn li 
jiġi stipulat qafas regolatorju li jipproċedi mill-imperattiv, li japplika wkoll għal 
għanijiet oħra tal-politika ta' l-Unjoni, ta' l-industrija Ewropea li tippermetti li 
tikkompeti tajjeb fil-livell globali kontra kompetituri minn partijiet oħra tad-dinja. Ir-
reviżjoni tad-Direttiva 89/552/KEE jkollha bżonn timxi f'dik id-direzzjoni u għalhekk 
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tiġi ristretta f'termini li jservu biex jirrikonċiljaw l-interessi tal-pubbliku fit-totalità 
tiegħu, il-konsumaturi u l-industrija. Fil-fatt, l-approċċ li jrid jiġi adottat għandu jfittex 
li jdaħħal dawn l-interessi varji f'relazzjoni sinerġika.

• Minn dik il-perspettiva, it-test propost tal-Kummissjoni jikkostitwixxi mixja 'l 
quddiem sostanzjali fid-direzzjoni mixtieqa u għandu b'konsegwenza jiġi approvat 
mill-Parlament, li għandu jirrifjuta l-alternattivi ta' jew li jitkompla l-approċċ ibbażat 
fuq il-qafas regolatorju eżistenti (id-Direttiva għat-Televixin mingħajr Fruntieri għal 
'servizzi lineari' biss u d-Direttiva E-Commerce għal servizzi mhux lineari) jew li jiġu 
emendati regoli speċifiċi li jiggvernaw servizzi lineari.

• Li jiġu definiti 'servizzi tal-midja awdjoviżivi' huwa għan li ma jistax jiġi approvat, 
għalkemm l-iskop tas-'servizzi tal-midja mhux lineari' jmissu jiġi mbuttat 'il quddiem 
b'iżjed eżattezza sabiex jippermetti li tinħoloq distinzjoni iżjed ċara bejn is-servizzi u 
s-servizzi tal-midja. Xi nies jibżgħu – ġustament – li jekk l-iskop ikollu jiġi definit 
b'mod ġenerali, l-Ewropa tista' tkun inqas kapaċi tesplora metodi ġodda biex jiġu 
kkomunikati prodotti ġodda. L-emendi li qed nipproponu f'din l-opinjoni għandhom 
jitqiesu bħala mezz għall-konklużjoni kif deskritt hawn fuq.

• L-emendi tagħna, bl-istess mod, ifittxu li jsaħħu l-bażi ta' l-industrija Ewropea, 
speċjalment fejn hija kkonċernata l-produzzjoni tal-kontenut, sabiex jiġi permess li 
tikkompeti mhux biss mar-rivali Amerikani, imma wkoll ma' rivali ġodda mill-Indja, 
l-Amerika Latina u l-Ġappun.
Irid ikun hemm sistema propja għad-drittijiet li jamministraw biex jesplojtjaw il-
kontenut awdjoviżiv li għandu jservi biex jikkonsolida industrija indipendenti tal-
produzzjoni tal-kontenut. Dan il-kuntest ġenerali jmissu, għalhekk, jitqies fl-oqsma 
xierqa, u l-għanijiet tad-direttiva ikkunsidrati hawnhekk għandhom jingħaqdu fiha.
L-istess filosofija taħdem ukoll favur ir-regolazzjoni propja tat-'tqegħid tal-prodotti' u 
r-regoli mhux punittivi biex jiggvernaw il-pubbliċità fit-totalità tagħha, filwaqt li 
wieħed iżomm f'moħħu li jekk il-konsumaturi jkollhom għażla usa', l-industrija se 
tkun imġiegħla li tevita għażliet kuntrarji għall-interessi tagħhom, sakemm il-varjetà 
tħeġġeġ lill-konsumaturi biex jagħżlu prodotti li huma jqisu aħjar u iżjed tal-gosti 
tagħhom. Din il-bidla fil-bżonnijiet u l-istennija ta' l-utenti tnaqqas il-bżonn għal
sorveljanza mill-awtoritajiet pubbliċi.

• Finalment, nixtiequ nagħmlu każ ta' awtoregolazzjoni, anki flimkien mal-
koregolazzjoni. Aħna konxji li l-possibilità li ssir leġiżlazzjoni f'din id-direzzjoni hija 
limitata sew mill-Ftehima Interistituzzjonali dwar Illeġiżlar Aħjar, adottata fil-31 ta' 
Diċembru 2001. Madankollu, bidla teknoloġika, kif taffettwa r-regoli tas-suq, huwa 
tant mgħaġġel li regolazzjoni xierqa hija meħtieġa sabiex tadatta l-bżonn li jiġu 
protetti l-valuri u l-għanijiet ta' interess ġenerali filwaqt li jiġu ggarantiti l-flessibilità 
neċessarja u l-kompetittività ta' l-industrija Ewropea.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 1

(1) Direttiva 89/552/KEE tikkoordina ċertu 
dispożizzjonijiet stipulati bil-liġi, regolament 
jew azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
li jikkonċernaw it-twettiq ta' attivitajiet tax-
xandir. Madankollu, it-teknoloġiji ġodda fit-
trażmissjoni tas-servizzi awdjoviżivi tal-
midja jitolbu għal adattament tal-qafas 
regolatorju biex jitqies l-impatt tal-bidla 
strutturali u l-iżviluppi teknoloġiċi dwar 
mudelli tan-negozju, speċjalment l-
iffinanzjar ta' xandir kummerċjali, u biex 
jiġu żgurati kundizzjonijiet ottimali tal-
kompetittività għat-teknoloġiji ta' l-
informatika ta' l-Ewropa u l-industriji u s-
servizzi tal-midja tagħha.

(1) Direttiva 89/552/KEE tikkoordina ċertu 
dispożizzjonijiet stipulati bil-liġi, regolament 
jew azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
li jikkonċernaw it-twettiq ta' attivitajiet tax-
xandir. Madankollu, it-teknoloġiji ġodda fit-
trażmissjoni tas-servizzi awdjoviżivi tal-
midja jitolbu għal adattament tal-qafas 
regolatorju biex jitqies l-impatt tal-bidla 
strutturali, it-tixrid tat-teknoloġiji ta' l-
informatika u tal-komunikazzjoni (ICTs) u 
l-iżviluppi teknoloġiċi dwar mudelli tan-
negozju, speċjalment l-iffinanzjar ta' xandir 
kummerċjali, u biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ottimali tal-kompetittività 
għat-teknoloġiji ta' l-informatika ta' l-
Ewropa u l-industriji u s-servizzi tal-midja 
tagħha.

Ġustifikazzjoni

It-tixrid tat-teknoloġiji ta' l-informatika u tal-komunikazzjoni kellu impatt maġġuri fuq l-
istrutturi tas-soċjetà u dawk ekonomiċi. B'mod partikolari, it-tixrid tagħhom ikkawża iżjed 
żviluppi teknoloġiċi li biddlu l-istrutturi u l-funzjoni ta' mudelli tan-negozju numerużi.

Emenda 2
PREMESSA 4

(4) Servizzi awdjoviżivi tradizzjonali tal-
midja u servizzi skond it-talba li ħerġin 
joffru opportunitajiet sinifikanti ta' l-impjieg 

(4) Servizzi awdjoviżivi tradizzjonali tal-
midja u servizzi skond it-talba li ħerġin 
joffru opportunitajiet sinifikanti ta' l-impjieg 

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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fil-Komunità, b'mod partikolari f'intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju, u jistimulaw tkabbir 
ekonomiku u investiment.

fil-Komunità, b'mod partikolari f'intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju, u jistimulaw tkabbir 
ekonomiku u investiment li bihom jitjiebu l-
kundizzjonijiet tal-ħajja u b'hekk tissaħħaħ 
il-kompetittività ta' l-intrapriżi Ewropej.

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' xogħol u d-disponibilità ta' opportunitajiet sinifikanti ta' l-impjieg huma fattur 
ta' importanza kbira biex is-settur industrijali fl-Ewropa jieħu spinta 'l quddiem. Il-
promozzjoni tat-tkabbir u l-produttività fis-setturi industrijali kollha hija waħda mill-iżjed 
għanijiet importanti tal-Komunità Ewropea.

Emenda 3
PREMESSA 5

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

(5) Jeżistu inċertezza legali u kundizzjonijiet 
mhux ta' l-istess livell għal kumpaniji 
Ewropej li joffru servizzi awdjoviżivi tal-
midja fir-rigward tar-reġim legali li 
jiggverna servizzi skond it-talba li ħerġin, u 
huwa għalhekk neċessarju, kemm biex jiġu 
evitati d-distorzjonijiet tal-kompetizzjoni, 
biex jikkontribwixxu għat-tlestija tas-suq 
intern u għal spazju ta' l-informazzjoni 
waħdieni u biex titjieb iċ-ċertezza legali, 
ħalli għall-inqas jiġi applikat livell bażiku ta' 
regoli kkoordinati lis-servizzi awdjoviżivi 
kollha tal-midja

Ġustifikazzjoni

Ir-raġuni biex titfassal direttiva ġdida hija biex tiġi aġġornata d-dispożizzjoni legali rigward 
żviluppi teknoloġiċi reċenti fis-suq u toffri lil dawk imdaħħlin fis-suq test wieħed legali għall-
protezzjoni ta' l-attivitajiet tax-xandir, b'hekk tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' spazju ta' l-
informazzjoni waħdieni, wieħed mit-tliet pilastri ta' l-inizjattiva i2010.

Emenda 4
PREMESSA 6 A (ġdida)

(6a) Matul il-Kunsill Ewropew ta' Liżbona 
fl-2000, l-Unjoni Ewropea ħarġet b'aġenda 
ambizzjuża bil-għan li, sa l-2010, l-Ewropa 
ssir "l-iżjed ekonomija dinamika u 
kompetittiva bbażata fuq l-għarfien fid-
dinja". L-istrateġija ta' Liżbona reġgħet 
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ġiet mnieda fl-2005 matul ir-reviżjoni ta' 
nofs is-sena bħala komponent essenzjali 
għat-titjib ta' l-għajnuna, għall-
promozzjoni tal-kompetizzjoni u għat-
trawwim tal-produttività fl-UE. Għal dak l-
iskop, u fi ħdan il-kuntest ta' l-istrateġija 
ta' Liżbona, huwa neċessarju li wieħed 
jiffoka fuq il-politika li jkollha impatt sod 
fuq it-tlestija tas-suq intern, it-tnaqqis ta' 
ostakoli għall-kompetizzjoni u l-investiment 
fit-teknoloġiji ta' l-informatika u tal-
komunikazzjoni, bil-għan li tinħoloq triq li 
twassal għal ekonomija kompetittiva 
bbażata fuq l-għarfien.

Ġustifikazzjoni

L-istrateġija ta' Liżbona hija l-għodda maġġuri ta' l-azzjoni ta' l-UE għat-tħeġġiġ tal-
kompetittività ta' intrapriżi Ewropej u t-titjib ta' l-għajnuna u l-kundizzjonijiet tal-ħajja. 
Tifforma l-bażi għall-promozzjoni tal-produttività ta' l-industrija Ewropea u l-industrija 
Ewropea tax-xandir hija parti minnha.

Emenda 5
PREMESSA 6 B (ġdida)

(6b) Il-ħolqien ta' industrija Ewropea 
b'saħħitha kien wieħed mill-għanijiet 
maġġuri stipulat fl-aġenda ta' Liżbona. 
Għal dak il-għan, il-pożizzjoni ewlenija tal-
produttività u dik teknoloġika fis-setturi 
kollha ta' l-ekonomija tista' tintlaħaq 
permezz ta' investiment b'saħħtu u l-użu ta' 
l-informazzjoni disponibbli u tat-teknoloġiji 
tal-komunikazzjoni f'ambjent kompetittiv li 
jrid joħloq il-bilanċ regolatorju t-tajjeb, 
sabiex tissaħħaħ il-kunfidenza tal-
konsumatur u tiġi integrata l-konverġenza 
fis-suq intern.

Ġustifikazzjoni

Il-produttività u t-tkabbir tas-soċjetà ta' l-informazzjoni ta' l-intrapriżi Ewropej jistgħu 
jintlaħqu biss permezz ta' l-użu ta' teknoloġiji ta' l-informatika u tal-komunikazzjoni u 
permezz ta' investiment b'saħħtu li jippermettu pożizzjoni ewlenija fis-setturi kollha 
industrijali, inkluż ix-xandir.
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Emenda 6
PREMESSA 6 C (ġdida)

(6c) Il-promozzjoni tal-kompetittività ta' l-
industrija Ewropea, li s-settur awdjoviżiv 
tagħha jifforma parti importanti, hija 
kruċjali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-
politika ta' l-istrateġija ta' Liżbona. 
Għalhekk, sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur awdjoviżiv 
industrijali, għandhom jitħeġġu mezzi 
adegwati ta' ffinanzjar fi ħdan il-qafas 
regolatorju xieraq.

Ġustifikazzjoni

Il-produttività u t-tkabbir tas-soċjetà ta' l-informazzjoni ta' l-intrapriżi Ewropej jistgħu 
jintlaħqu biss permezz ta' l-użu ta' teknoloġiji ta' l-informatika u tal-komunikazzjoni u 
permezz ta' investiment b'saħħtu li jippermettu pożizzjoni ewlenija fis-setturi kollha 
industrijali, inkluż ix-xandir.

Emenda 7
PREMESSA 6 D (ġdida)

(6d) Fi ħdan il-kuntest ta' l-istrateġija ta' 
Liżbona, huwa importanti li jitqies l-
iżvilupp tal-produzzjoni tal-kontenut 
Ewropea, billi jitfassal qafas tal-politika fir-
rigward, b'mod partikolari, tal-pussess u l-
esplojtazzjoni tad-drittijiet.

Ġustifikazzjoni

Bl-objettiv ġenerali li tiġi promossa l-industrija Ewropea u l-industrija awdjoviżiva Ewropea, 
għandha tingħata wkoll attenzjoni lill-produtturi tal-kontenut Ewropej. Għandu jitfassal qafas 
li jittratta d-drittijiet, għax f'dan ir-rigward id-dominanza tad-distributuri huwa detrimentali.

Emenda 8
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 ddisinjata biex jitħeġġeġ l-

(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 ddisinjata biex jitħeġġeġ l-
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iżvilupp ta' l-ekonomija diġitali fl-isfond tal-
konverġenza tas-servizzi ta' l-informazzjoni 
u tal-midja, f'dik tan-netwerks u għodod, 
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, billi bdiet bi proposta tal-
Kummissjoni fl-2005 biex tiġi 
mmodernizzata d-Direttiva għat-Televixin 
mingħajr Fruntieri.

iżvilupp ta' l-ekonomija diġitali u l-
investiment fit-teknoloġiji ta' l-informatika 
u tal-komunikazzjoni (ICTs), fl-isfond tal-
konverġenza tas-servizzi ta' l-informazzjoni 
u tal-midja, f'dik tan-netwerks u għodod, 
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, billi bdiet bi proposta tal-
Kummissjoni fl-2005 biex tiġi 
mmodernizzata d-Direttiva għat-Televixin 
mingħajr Fruntieri.

Ġustifikazzjoni

It-twettiq ta' l-ekonomija diġitali u r-realizzazzjoni tas-soċjetà ta' l-informazzjoni jistgħu 
jseħħu biss permezz ta' l-l-investiment fit-teknoloġiji ta' l-informatika u tal-komunikazzjoni.

Emenda 9
PREMESSA 13

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

(13) Id-definizzjoni tal-midja awdjoviżiva 
tkopri s-servizzi awdjoviżivi kollha tal-
mass-midja, kemm jekk skedati kif ukoll 
skond it-talba. Madankollu, l-iskop tagħha 
huwa limitat għal servizzi kif definit mit-
Trattat u għalhekk ikopri kull forma ta' 
attività ekonomika, inkluż dak għall-
intrapriżi tas-servizzi pubbliċi, imma ma 
jkoprix attivitajiet mhux ekonomiċi, bħal ma 
huma websajts purament privati jew 
kontenut ieħor iġġenerat mill-utenti li 
normalment mhuwiex provdut għar-
remunerazzjoni. 

Ġustifikazzjoni

Kif enfasizzat il-Kummissjoni nnifisha, id-direttiva m'għandhiex tkopri attivitajiet mhux 
ekonomiċi. Websajts privati u kontenut privat ieħor bħalma huma l-blogs m'għandhomx ikunu 
rregolati. L-istess għandu jgħodd għal kontenut semi-privat bħal informazzjoni dwar 
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 
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dan mill-iskop ta' l-applikazzjoni.

Emenda 10
PREMESSA 14

(14) Id-definizzjoni  tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja tkopri l-mass midja 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, pubbliċità qasira jew 
informazzjoni relatata ma' prodott jew 
servizz mhux awdjoviżiv.

(14) Id-definizzjoni  tas-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja tkopri l-mass midja fil-funzjoni 
tagħha biex toffri informazzjoni, divertiment 
u edukazzjoni lill-pubbliku ġenerali, 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, pubbliċità qasira jew 
informazzjoni relatata ma' prodott jew 
servizz mhux awdjoviżiv.

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-fatturi ewlenin tas-servizzi deskritti f'din id-direttiva, imsemmi wkoll fid-
definizzjoni, huwa t-trażmissjoni lill-pubbliku ġenerali.

Emenda 11
PREMESSA 17 A (ġdida)

(17a) Il-kriterji stipulati fid-definizzjoni tas-
servizzi awdjoviżivi tal-midja, kif 
imsemmija f'punt (a) ta' l-Artikolu 1 tad-
Direttiva 89/552/KEE, kif emendat 
hawnhekk, u spjegat iżjed fil-premessi 13 
sa 17 ta' din id-Direttiva, iridu jiġu 
sodisfatti simultanjament.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jissemma u jiġi enfasizzat li l-kriterji ppreżentati mill-Kummissjoni fil-
premessi 13 sa 17 iridu jiġu sodisfatti simultanjament.
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Emenda 12
PREMESSA 25 A (ġdida)

(25a) Awtoregolazzjoni tikkostitwixxi minn 
tip ta' inizjattiva volontarja li tagħti l-
possibilità lill-operaturi ekonomiċi, lis-sħab 
soċjali u organizzazzjonijiet jew 
assoċjazzjonijiet mhux governattivi biex 
jadottaw bejniethom u għalihom infushom 
linjigwida komuni fil-livell Ewropew. L-
awtoregolazzjoni hija metodu alternattiv 
biex jiġu sodisfatti d-dispożizzjonijiet 
eżistenti u ma jistgħux jissostitwixxu għal 
kollox l-obbligu tal-leġiżlatur. 
Koregolazzjoni tista' tfisser li konformità 
mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
hija fdata f'idejn il-korpi awtoregolatorji, 
mingħajr preġudizzju lill-obbligi tat-Trattat 
ta' l-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

L-ispjegazzjoni tal-kunċetti ta' 'koregolazzjoni' u 'awtoregolazzjoni' fil-premessi hija 
neċessarja sabiex tippermetti l-ogħla livell possibbli ta' awtoregolazzjoni fil-Komunità 
Ewropea. 

Emenda 13
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 
regolarment rieżaminati. Fi ħdan il-qafas tar-
rapporti stipulati fl-Artikolu 3f paragrafu 3, 
l-Istati Membri għandhom speċjalment iqisu 

(35) Servizzi awdjoviżivi mhux lineari tal-
midja għandhom il-potenzjal li parzjalment 
jieħdu post is-servizzi lineari u stazzjonijiet 
b'distribuzzjoni tradizzjonali bħad-DVD u 
midja fiżika oħra. 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 
regolarment rieżaminati. Fi ħdan il-qafas tar-
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wkoll il-kontribut finanzjarju minn servizzi 
bħal dawn għall-produzzjoni u l-akkwist tad-
drittijiet tax-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.

rapporti stipulati fl-Artikolu 3f (3), l-Istati 
Membri għandhom speċjalment iqisu wkoll 
il-kontribut finanzjarju minn servizzi bħal 
dawn għall-produzzjoni u l-akkwist tad-
drittijiet tax-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.

Ġustifikazzjoni

Għall-kuntrarju tas-stazzjonijiet tad-distribuzzjoni tradizzjonali, servizzi online joffru 
opportunitajiet kbar għall-kontenut Ewropew u indipendenti.

Il-promozzjoni tas-servizzi online hija għalhekk l-iktar mezz xieraq biex tiġi stimulata 
diffużjoni usa' tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej, billi fl-istess ħin tiġi żgurata d-disponibilità 
tagħhom għal stazzjonijiet ġodda għad-distribuzzjoni.

F'dan il-kuntest, prekundizzjoni fundamentali għar-rispett tal-kompetizzjoni hija ż-żamma 
lura mid-diskriminazzjoni bejn is-swieq differenti tad-distribuzzjoni, i.e. id-distributuri online 
quddiem is-stazzjonijiet għad-distribuzzjoni tradizzjonali, bħall-pay-TV, id-DVD jew midja 
fiżika oħra.

Emenda 14
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 għall-promozzjoni ta' l-
industrija Ewropea tal-midja, 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

Ġustifikazzjoni

Fi ħdan il-kontenut ta' l-aġenda ta' Liżbona u l-għan li tiġi promossa l-industrija Ewropea u li 
jitrawwmu t-tkabbir u l-produttività, il-promozzjoni ta' l-industrija Ewropea tal-midja u tal-
produzzjoni Ewropea tal-midja għandha tkun ta' importanza kbira fi ħdan il-kuntest 
awdjoviżiv.

Emenda 15
PREMESSA 47
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(47) Ir-regolaturi għandhom ikunu 
indipendenti mill-gvernijiet nazzjonali kif 
ukoll mill-fornituri tas-servizz awdjoviżiv 
tal-midja sabiex ikunu kapaċi jwettqu 
xogħolhom 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-servizz awdjoviżiv 
tal-midja sabiex ikunu kapaċi jwettqu 
xogħolhom b'mod imparzjali u trasparenti u 
biex jikkontribwixxu għall-pluraliżmu. 
Kooperazzjoni mill-qrib qalb l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Kummissjoni kif 
ukoll l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
bejniethom hija neċessarja biex tiġi żgurata 
l-applikazzjoni t-tajba ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni hija ta' importanza vitali. F'dan ir-rigward, għandu jkun hemm 
kooperazzjoni mhux biss bejn l-NRAs u l-Kummissjoni, imma wkoll bejn l-NRAs infushom.

Emenda 16
ARTIKOLU 1, PUNT 2

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

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

(c) 'servizz lineari' jew 'ix-xandir televiżiv' 
jew 'xandira televiżiva' ifissru t-trażmissjoni 
inizjali b'kwalunkwe mezz, f'forma 
kodifikata u mhux kodifikata u f'sekwenza 
kronoloġika ta' programmi differenti. 
Dawn il-programmi huma trażmessi lill-
apparat ta' l-utent f'punt fiż-żmien deċiż 
mill-fornitur tas-servizz tal-midja bi qbil 
ma' l-iskeda tal-programm, u 
simultanjament lil numru indeterminat ta' 
telespettaturi potenzjali tat-televixin.  Din 
id-definizzjoni tinkludi l-komunikazzjoni 
tal-programmi bejn intrapriżi bil-għan li 
tiġi mxandra għall-pubbliku. Ma tinkludix 
servizzi li jipprovdu punti ta' informazzjoni 
jew messaġġi jew stampi oħra għar-rikjesta 
individwali tar-riċevitur tas-servizzi.

Ġustifikazzjoni

F'dan il-paragrafu, id-definizzjoni tas-servizzi lineari, i.e. ix-xandir tat-televixin, hija inkluża. 
Fi ħdan il-kunċett ġenerali tas-servizzi awdjoviżivi tal-midja, huwa importanti li jiġi definit xi 
jfissru lineari, i.e. ix-xandir tat-televixin, u mhux lineari. Il-karatteristiċi huma ppreżentati 
fid-dettall, u juru l-fatturi bażiċi tas-servizz lineari.
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Emenda 17
ARTIKOLU 1, PUNT 2

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

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz 
awdjoviżiv tal-midja 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-midja.

(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', sattelliti, jew 
televixin terrestri, televixin bl-IP jew 
netwerks tal-mowbajl, li għandu l-
karatteristiċi addizjonali li ġejjin:
– l-utent jagħmel rikjesta individwali għal 
servizz speċifiku (inkluż servizz ta' 
sottoskrizzjoni) fuq il-bażi ta' għażla ta' 
kontenut magħżul mill-fornitur tas-servizz 
tal-midja;
– is-servizz jinkorpora kontenut li huwa ta' 
tip adattat li jintwera f'servizz lineari, per 
eżempju 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; 
– il-format, il-preżentazzjoni u l-mezzi ta' l-
aċċess għas-servizz jistgħu jwasslu lill-utent 
biex jippretendi li l-protezzjoni regolatorja 
simili tkun tapplika bħal fil-każ tas-servizzi 
lineari;

Ġustifikazzjoni

F'din id-definizzjoni tas-servizzi mhux lineari, isir tentattiv biex jiġu inklużi kemm jista' jkun 
possibbli karatteristiċi. L-ewwel subparagrafu jenfasizza l-fatt li għall-għoti ta' servizz mhux 
lineari huwa importanti li l-utent jitfa' r-rikjesta għall-għoti ta' servizz fuq il-bażi ta' għażla 
ta' kontenut provdut lill-utent mill-fornitur tas-servizz tal-midja. It-tieni subparagrafu 
jippermetti biss il-'qbid' ta' kontenut 'TV-like', bit-tħollija barra ta' l-iskop ta' tipi oħra ta' 
kontenut ta' vidjow. Tilħaq l-objettiv tal-Kummissjoni li jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għas-
servizzi mhux lineari u għas-servizzi tax-xandir eżistenti, sabiex (per eżempju) vidjow fuq 
talba ma jsirx attraenti bħala pjattaforma tad-distribuzzjoni sempliċiment għax jevadi 
restrizzjonijiet eżistenti dwar forom ta' pubbliċità f'formats tat-TV.

Emenda 18
ARTIKOLU 1, PUNT 2
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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-midja u huma ddisinjati li 
jippromwovu, direttament jew indirettament, 
l-affarijiet, is-servizzi jew stampa ta' entità 
naturali jew legali li jfittxu attività 
ekonomika.

(f) 'komunikazzjoni awdjoviżiva 
kummerċjali' tfisser stampi li jiċċaqalqu bil-
ħoss u mingħajru li jakkumpanjaw servizzi 
awdjoviżivi tal-midja bil-għan li 
jippromwovu direttament jew indirettament 
il-bejgħ ta' affarijiet u servizzi jew l-istampa 
ta' entità naturali jew legali li jfittxu attività 
ekonomika.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-promozzjoni trid – bħal fil-punti (g) u (i) – tinftiehem b'mod suġġettiv 
sabiex jintlaħqu riżultati xierqa. Inkella, kull referenza ta' prodott jew servizz tista', għal 
raġunijiet editorjali, taqa' taħt id-definizzjoni tal-'komunikazzjonijiet awdjoviżivi 
kummerċjali' jekk hija tkun tidher b'mod oġġettiv li tippromwovi l-bejgħ mingħajr ma dan 
ikun attwalment l-intenzjoni. Minn naħa l-oħra, pubbliċità ġenwina tista' tikkwalifika bħala 
'komunikazzjonijiet awdjoviżivi kummerċjali' jekk ma kellha l-ebda impatt u fejn għalhekk 
dehru li, b'mod oġġettiv, mhux qed jippromwovu l-bejgħ, għalkemm din kienet ir-raġuni 
intenzjonata. 

Emenda 19
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-midja, normalment
bi ħlas jew kunsiderazzjoni simili oħra."

(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 bir-rikjesta jew 
għar-rikjesta tal-fornitur tas-servizz tal-
midja sabiex jidher fis-servizzi awdjoviżivi 
tal-midja, normalment bi ħlas jew 
kunsiderazzjoni simili oħra."

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika, fornituri tas-servizz tal-midja jixtru kontenut diġà lest minn partijiet terzi. Huma 
mbagħad m'għandhomx ċans li jiddeterminaw jekk programm bħal dan jinkludix kontenut tat-
tqegħid tal-prodott. Lanqas ma għandhom ċans li jeżeċitaw influwenza fuqu. 

Emenda 20
ARTIKOLU 1, PUNT 6
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Artikolu 3 f, paragrafu 1 , (Direttiva 89/552/KEE)

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tas-servizzi tal-midja li jaqgħu taħt 
il-ġurisdizzjoni tagħhom, jippromwovu, fejn 
huwa prattikabbli u b'mezzi xierqa, 
produzzjoni ta' u aċċess għal xogħlijiet 
Ewropej skond it-tifsira ta' l-Artikolu 6.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tas-servizzi tal-midja li jaqgħu taħt 
il-ġurisdizzjoni tagħhom, jippromwovu, fejn 
huwa prattikabbli, b'mezzi xierqa, filwaqt li 
tiġi rispettata l-kompetizzjoni bejn swieq ta' 
distribuzzjoni differenti, produzzjoni ta' u 
aċċess għal xogħlijiet Ewropej skond it-
tifsira ta' l-Artikolu 6.

Ġustifikazzjoni

Għall-kuntrarju tas-stazzjonijiet tad-distribuzzjoni tradizzjonali, servizzi online joffru 
opportunitajiet kbar għall-kontenut Ewropew u indipendenti.

Il-promozzjoni tas-servizzi online hija għalhekk l-iktar mezz xieraq biex tiġi stimulata 
diffużjoni usa' tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej, billi fl-istess ħin tiġi żgurata d-disponibilità 
tagħhom għal stazzjonijiet ġodda għad-distribuzzjoni.

F'dan il-kuntest, prekundizzjoni fundamentali għar-rispett tal-kompetizzjoni hija ż-żamma 
lura mid-diskriminazzjoni bejn is-swieq differenti tad-distribuzzjoni, i.e. id-distributuri online 
quddiem is-stazzjonijiet għad-distribuzzjoni tradizzjonali, bħall-pay-TV, id-DVD jew midja 
fiżika oħra.

Emenda 21
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 3 h, paragrafu 1 , (Direttiva 89/552/KEE)

1. Servizzi awdjoviżivi tal-midja li huma 
sponsorjati jew li għandhom tqegħid tal-
prodotti għandhom jissodisfaw il-ħtiġijiet li 
ġejjin: 

1. Servizzi awdjoviżivi tal-midja li huma 
sponsorjati jew li għandhom tqegħid tal-
prodotti għandhom jissodisfaw il-ħtiġijiet li 
ġejjin: 

(a) l-iskedar, fejn hu xieraq, u l-kontenut ta' 
servizzi awdjoviżivi tal-midja bħal dawn ma 
jistgħu taħt l-ebda ċirkustanza jiġu 
influwenzati b'dan il-mod li jaffettwa r-
responsabilità u l-indipendenza editorjali tal-
fornitur tas-servizz tal-midja;

(b) dawn m'għandhomx jinkuraġġixxu 
b'mod dirett ix-xiri jew il-kiri ta' affarijiet 
jew servizzi, b'mod partikolari billi jsiru 
referenzi promozzjonali speċjali lil dawk l-
affarijiet jew servizzi; 

(a) l-iskedar, fejn hu xieraq, u l-kontenut ta' 
servizzi awdjoviżivi tal-midja bħal dawn ma 
jistgħu taħt l-ebda ċirkustanza jiġu 
influwenzati b'dan il-mod li jaffettwa r-
responsabilità u l-indipendenza editorjali tal-
fornitur tas-servizz tal-midja;

(b) dawn m'għandhomx jinkuraġġixxu 
b'mod dirett ix-xiri jew il-kiri ta' affarijiet 
jew servizzi, b'mod partikolari billi jsiru 
referenzi promozzjonali speċjali lil dawk l-
affarijiet jew servizzi; 

(c) it-telespettaturi jridu jkunu informati 
b'mod ċar dwar l-eżistenza ta' ftehima ta' 
'sponsorship' u/jew l-eżistenza tat-tqegħid 

(c) it-telespettaturi jridu jkunu informati 
b'mod ċar dwar l-eżistenza ta' ftehima ta' 
'sponsorship' u/jew l-eżistenza tat-tqegħid 
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tal-prodott. Programmi sponsorjati jridu 
jiġu identifikati li huma dan b'mod ċar 
mill-isem, mil-logo u/jew kwalunkwe 
simbolu ieħor ta' l-isponser bħal referenza 
tal-prodott(i) jew servizz(i) tiegħu jew sinjal 
distintiv tiegħu b'mezz xieraq għal 
programmi fil-bidu, matul u/jew fl-aħħar 
tal-programmi. Programmi li jkollhom it-
tqegħid tal-prodotti jridu jiġu identifikati 
b'mod xieraq fil-bidu tal-programm sabiex 
tiġi evitata kwalunkwe konfużjoni fuq il-
parti tat-telespettaturi.

tal-prodott.

(ca) Programmi sponsorjati jridu jiġu 
identifikati li huma dan b'mod ċar mill-
isem, mil-logo u/jew kwalunkwe simbolu 
ieħor ta' l-isponser bħal referenza tal-
prodott(i) jew servizz(i) tiegħu jew sinjal 
distintiv tiegħu b'mezz xieraq għal 
programmi fil-bidu, matul u/jew fl-aħħar 
tal-programmi. 
(cb) Programmi li jkollhom it-tqegħid tal-
prodotti jridu jiġu identifikati b'mod xieraq 
fil-bidu tal-programm sabiex tiġi evitata 
kwalunkwe konfużjoni mill-parti tat-
telespettatur.

Ġustifikazzjoni

Paragrafi separati minħabba kontenut differenti.

Emenda 22
ARTIKOLU 1, PARAGRAFU 7, PUNT (D A) (ġdid)

Artikolu 6 (Direttiva 89/552/KEE)

(da) Qed jiżdied il-paragrafu li ġej:
"L-Istati Membri, waqt li jiddefinixxu l-
kunċett tal-produttur indipendenti, 
għandhom iqisu b'mod xieraq it-tliet 
kriterji li ġejjin: Il-pussess tal-kumpanija 
tal-produzzjoni, l-ammont ta' programmi 
preżentati lill-istess xandar u l-pussess tad-
drittijiet sekondarji."

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-indipendenza hija ta' importanza u relatata mill-qrib mal-kunċett tad-
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drittijiet. Il-fatt li s-suq huwa kkonċentrat u l-poter eżerċitat minn ftit nies imdaħħla fl-akkwist 
tad-drittijiet ifissru li kumpaniji ta' produzzjoni indipendenti mhumiex kapaċi jesplojtjaw għal 
kollox forom ġodda tad-distribuzzjoni tal-kontenut u biex jinżammu d-drittijiet, u kumpaniji 
ta' produzzjoni indipendenti mhumiex kapaċi jġibu l-kapital u t-tkabbir, b'hekk jibqgħu 
megħjuna bil-kbir minn fondi b'livell ta' konċentrazzjoni li qed jibblokka l-innovazzjoni.

Emenda 23
ARTIKOLU 1, PUNT 10

Artikolu 11, paragrafu 2(Direttiva 89/552/KEE)

2. It-trażmissjoni tal-films magħmula għat-
televixin (bl-esklużjoni ta' serje, sirjils, 
programmi ta' 'light entertainment' u 
dokumentarji), xogħlijiet ċinematografiċi, 
programmi tat-tfal u programmi ta' l-
aħbarijiet jistgħu jiġu interrotti mill-
pubbliċità u/jew telebejgħ għal darba kull 
perjodu ta' 35 minuta.

2. It-trażmissjoni tal-films magħmula għat-
televixin (bl-esklużjoni ta' serje, sirjils, 
programmi ta' 'light entertainment' u 
dokumentarji), xogħlijiet ċinematografiċi, 
programmi tat-tfal u programmi ta' l-
aħbarijiet jistgħu jiġu interrotti mill-
pubbliċità u/jew telebejgħ għal darba kull
perjodu ta' 30 minuta.

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tar-regola tat-30 minuta applikabbli preżentament għall-aħbarijiet u ta' 35 
minuta għall-programmi tat-tfal ikollha impatt negattiv kbir fuq id-dħul mill-pubbliċità tax-
xandara u għalhekk l-abilità tagħhom li jiffinanzjaw produzzjonijiet ta' kontenut awdjoviżiv. 
Billi ħafna mill-programmi ta' l-aħbarijiet u tat-tfal mhumiex itwal minn 30 minuta, din tista' 
telimina b'mod effettiv il-pubbliċità minn dawn il-programmi. Ma jidher li hemm l-ebda 
spjegazzjoni jew ġustifikazzjoni għal din il-miżura fil-proposta tal-Kummissjoni jew fl-
evalwazzjoni ta' l-impatt regolatorju tagħha.

Emenda 24
ARTIKOLU 1, PUNT 17

Artikolu 20 (Direttiva 89/552/KEE)

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 3, l-Istati 
Membri, b'kunsiderazzjoni xierqa tal-liġi 
Komunitarja, jistipulaw kundizzjonijiet għajr 
dawk stipulati fl-Artikolu 11(2) u l-Artikolu 
18 fir-rigward ta' xandir intenzjonat biss 
għat-territorju nazzjonali li ma jistax jiġi 
rċevut, direttament jew indirettament mill-
pubbliku, fi Stat Membru wieħed jew ħafna 
oħrajn u fir-rigward ta' xandir mingħajr 
ebda impatt sinifikanti f'termini ta' sehem 
l-udjenza."

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 3, l-Istati 
Membri, b'kunsiderazzjoni xierqa tal-liġi 
Komunitarja, jistipulaw kundizzjonijiet għajr 
dawk stipulati fl-Artikolu 11(2) u l-Artikolu 
18 fir-rigward ta' xandir intenzjonat biss 
għat-territorju nazzjonali li ma jistax jiġi 
rċevut, direttament jew indirettament mill-
pubbliku, fi Stat Membru wieħed jew ħafna 
oħrajn."
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Ġustifikazzjoni

L-aħħar sentenza tagħmel referenza għal impatt sinifikanti f'termini ta' sehem l-udjenza. Dan 
il-kunċett jirrikjedi iżjed spjegazzjoni u analiżi ta' dak li huwa kkunsidrat suq f'termini ta' liġi 
ta' kompetizzjoni.


