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1 ĠU C [...], [...], p. [...].

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u għall-Ħarsien tal-Konsumatur jitlob lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-kumitat risponsabbli, sabiex jinkludi l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu.

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 4

(4) Is-servizzi tal-midja awdjoviżivi 
tradizzjonali u s-servizzi 'on-demand' emer
ġenti joffru opportunitajiet sinifikanti ta' 
impjieg fil-Komunità, partikolarment 
f'intrapriżi żgħar jew ta' daqs medju, u 
jistimulaw it-tkabbir ekonomiku u l-
investiment.

(4) Is-servizzi tal-midja awdjoviżivi 
tradizzjonali u s-servizzi 'on-demand' emer
ġenti joffru opportunitajiet sinifikanti ta' 
impjieg fil-Komunità, partikolarment 
f'intrapriżi żgħar jew ta' daqs medju, u 
jistimulaw it-tkabbir ekonomiku u l-
investiment. Għaldaqstant din id-Direttiva g
ħandha tippromwovi l-iżvilupp ta' dawn is-
servizzi fi ħdan is-suq intern.

Ġustifikazzjoni

Ir-raġuni għall-emenda tad-Direttiva dwar it-Televiżjoni mingħajr Fruntieri hija sabiex id-
dispożizzjoni legali tiġi aġġornata bl-iżviluppi teknoloġiċi riċenti fis-suq u biex il-parteċipanti 
fis-suq jingħataw test wieħed legali li jiċċara d-dispożizzjonijiet legali u li għaldaqstant 
jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' spazju informattiv wieħed, li huwa wieħed mill-pilastri ta' l-
inizjattiva i2010.

Emenda 2
PREMESSA 10
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(10) Minħabba l-introduzzjoni ta' sett minimu 
ta' obbligi armonizzati fl-Artikoli 3c sa 3h u fl-
oqsma armonizzati f'din id-Direttiva l-Istati 
Membri ma jistgħux aktar jidderogaw mill-
prinċipju tal-pajjiż ta' l-oriġini fejn tidħol il-
ħarsien tal-minorenni u l-ġlieda kontra kull 
tixwix għall-mibegħda fuq bażi ta' razza, 
sess, reliġjon jew nazzjonalità, u l-vjolazzjoni 
tad-dinjità umana li tikkonċerna persuni 
individwali jew il-ħarsien tal-konsumatur, kif 
previst fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 
2003/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.

(10) Minħabba l-introduzzjoni ta' sett minimu 
ta' obbligi armonizzati fl-Artikoli 3c sa 3h u fl-
oqsma armonizzati f'din id-Direttiva l-Istati 
Membri ma jistgħux aktar jidderogaw mill-
prinċipju tal-pajjiż ta' l-oriġini fejn tidħol il-
ħarsien tal-minorenni, ir-rispett tad-drittijiet 
ta' persuni b'diżabilità, u l-ġlieda kontra kull 
tixwix għall-mibegħda fuq bażi ta' razza, ori
ġini etnika, sess, reliġjon, nazzjonalità, età, 
orjentazzjoni sesswali jew diżabilità, u l-
vjolazzjoni tad-dinjità umana li tikkonċerna 
persuni individwali jew il-ħarsien tal-
konsumatur, kif previst fl-Artikolu 3(4) tad-
Direttiva 2003/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Din id-direttiva tipprovdi armonizzazzjoni minima u għaldaqstant tforni bażi għall-prinċipju 
tal-pajjiż ta' l-oriġini. Dawn il-proposti għandhom ikunu konformi mad-definizzjonijiet tad-
Direttiva 2000/78/EG u għaldaqstant ikopru wkoll id-diskriminazzjoni kontra d-diżabilitajiet, 
l-oriġini etnika, l-età u l-orjentazzjoni sesswali.

Emenda 3
PREMESSA 13
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(13) Id-definizzjoni ta' servizzi tal-midja 
awdjoviżivi tkopri s-servizzi kollha tal-mass-
midja awdjoviżivi, kemm dawk bi skeda, kif 
ukoll dawk 'on-demand'. Madankollu, l-
iskop tagħha hija limitata għas-servizzi kif 
definiti mit-Trattat u għaldaqstant tkopri 
kull forma ta' attività ekonomika, inkluża dik 
ta' l-intrapriżi tas-servizz pubbliku, iżda ma 
tkoprix attivitajiet mhux ekonomiċi, bħalma 
huma websajts li huma esklussivament 
privati.

13) Id-definizzjoni ta' servizzi tal-midja 
awdjoviżivi tkopri s-servizzi kollha tal-mass-
midja awdjoviżivi, li huma identiċi fin-
natura tagħhom għax-xandir televiżiv bi 
skeda tkun xi tkun il-pjattaforma li bihom 
jitwasslu, kemm dawk bi skeda, kif ukoll 
dawk 'on-demand', fil-funzjoni tagħhom li 
jinfurmaw, jiddevertu u jedukaw. Hija 
tkopri kull forma ta' attività ekonomika, inklu
ża dik ta' l-intrapriżi tas-servizz pubbliku
Madankollu d-definizzjoni tas-servizzi tal-
midja awdjoviżivi ma tkoprix attivitajiet
mhux ekonomiċi li normalment ma jsirux bi 
ħlas, bħalma huma l-blogs u kontenut ie
ħor maħluq mill-utent jew kwalunkwe 
forma ta' korrispondenza privata, bħalma 
huma e-mails u websajts privati. Lanqas 
ma tkopri servizzi li ma jkunux intenzjonati 
għad-distribuzzjoni ta' kontenut awdjoviżiv, 
jiġifieri meta l-kontenut awdjoviżiv huwa 
purament inċidentali għas-servizz u 
mhuwiex l-iskop primarju tiegħu, bħalma 
huma websajts li fihom elementi awdjovi
żivi b'mod anċillari biss, bħalma huma 
elementi grafiċi animati, spots ta' reklamar 
żgħar jew informazzjoni relatata ma' 
prodott jew ma' servizz mhux awdjoviżiv, b
ħalma huma s-'search engines'. Barra 
minn hekk din id-definizzjoni ma tkoprix 
servizzi li b'mod sħiħ jew fil-biċċa l-kbira 
tagħhom ma jikkonsistux fit-trażmissjoni 
ta' sinjali fuq networks ta' komunikazzjoni 
elettronika, lanqas ma tkopri logħob 
online, sakemm ma jintlaħaqx l-iskop 
primarju tas-servizzi tal-midja awdjoviżivi. 
Fl-aħħarnett, din id-definizzjoni ma 
tkoprix Servizzi tas-Soċjetà ta' l-
Informazzjoni, kif definiti fl-Artikolu 1 tad-
Direttiva 98/48/KE.

Ġustifikazzjoni

Kif enfasizzat il-Kummissjoni stess, id-Direttiva m'għandhiex tkopri attivitajiet mhux ekonomi
ċi. Websajts privati kif ukoll il-kontenut privat tagħhom bħalma huma l-blogs, m'għandhomx 
ikunu regolati. L-istess għandu jkun fil-każ ta' kontenut semiprivat bħalma hi l-informazzjoni 
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ta' klabbs lokali jew eventi fi skejjel. Din hija wkoll konformi mad-definizzjoni tas-servizzi 
fl-Artikolu 50 tat-Trattat. Għaldaqstant it-test għandu jeskludi b'mod definit kontenut bħal 
dan mill-iskop ta' l-applikazzjoni. 

Emenda 4
PREMESSA 14

(14) Id-definizzjoni tas-servizzi tal-midja 
awdjoviżivi tkopri l-midja tal-massa fil-
funzjoni tagħhom li jinfurmaw, joffru 
divertiment u jedukaw, iżda teskludi kull 
forma ta' korrispondenza privata, bħalma 
huma l-e-mails mibgħuta lil numru limitat 
ta' riċevituri. Id-definizzjoni teskludi wkoll 
is-servizzi kollha li mhumiex intenzjonati g
ħad-distribuzzjoni ta' kontenut awdjoviżiv, 
jiġifieri meta kwalunkwe kontenut awdjovi
żiv huwa purament inċidentali għas-servizz 
u mhuwiex l-iskop primarju tiegħu. E
żempji ta' dawn jinkludu websajts li fihom 
elementi awdjoviżivi b'mod anċillari biss; b
ħalma huma elementi grafiċi animati, 
spots ta' reklamar żgħar jew informazzjoni 
relatata ma' prodott jew ma' servizz mhux 
awdjoviżiv.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa 14 tista' titħassar peress li t-test ġie inkorporat fi Premessa 13.

Emenda 5
PREMESSA 16

(16) It-terminu "awdjoviżwali" jirreferi għal 
immaġnijiet li jiċċaqalqu bil-ħoss jew ming
ħajru, u għaldaqstant jinkludi films muti iżda 
ma japplikax għat-trażmissjoni ta' awdjo jew 
għar-radju.

(16) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, it-
terminu "awdjoviżwali" jirreferi għal imma
ġnijiet li jiċċaqalqu bil-ħoss jew mingħajru, u 
għaldaqstant jinkludi films muti iżda ma 
japplikax għat-trażmissjoni ta' awdjo jew g
ħas-servizzi ta' xandir bir-radju.
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Ġustifikazzjoni

F'testi leġiżlattivi Ewropej u internazzjonali oħra, bħalma hija l-klassifikazzjoni tas-servizzi 
tad-WTO, taħt punt D, it-terminu 'servizzi awdjoviżivi' tinkludi r-radju kif ukoll it-televiżjoni.
Irid ikun żgurat li r-regolazzjoni attwali ma tbiddilx dawn id-definizzjonijiet u li r-radju, 
b'mod ġenerali, jkompli jkun inkluż fis-servizzi awdjoviżivi.

Emenda 6
PREMESSA 18

(18) Minbarra r-reklamar u t-telebejgħ, id-
Direttiva tintroduċi definizzjoni aktar wiesg
ħa tal-komunikazzjoni kummerċjali awdjovi
żiva. Hija tinkludi immaġni li jiċċaqalqu, bil-
ħoss jew mingħajru, li jakkumpanjaw is-
servizzi tal-midja awdjoviżivi u li huma ma
ħsuba sabiex jippromwovu, b'mod dirett jew 
indirett, il-prodotti, servizzi jew l-immaġni 
jew persuni fiżika jew legali li twettaq attività
ekonomika u għaldaqstant ma tinkludix 
dikjarazzjonijiet tas-servizz pubbliku jew 
appelli għal skopijiet ta' karità mxandrin bla 
ħlas. 

(18) Minbarra r-reklamar u t-telebejgħ, id-
Direttiva tintroduċi definizzjoni aktar wiesg
ħa tal-komunikazzjoni kummerċjali awdjovi
żiva. Hija tinkludi immaġni li jiċċaqalqu, bil-
ħoss jew mingħajru, li huma trażmessi bħala 
parti mis-servizzi tal-midja awdjoviżivi u li 
huma maħsuba sabiex jippromwovu, b'mod 
dirett jew indirett, il-prodotti, servizzi jew l-
immaġni jew persuna fiżika jew legali li 
twettaq attività ekonomika u għaldaqstant 
ma tinkludix dikjarazzjonijiet tas-servizz 
pubbliku jew appelli għal skopijiet ta' karità
mxandrin bla ħlas. 

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tat-test għandu jkunu adattat aħjar għat-tekniki sabiex tingħata ċertezza legali akbar. 

Emenda 7
PREMESSA 25
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(25) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Kunsill u 
lill-Parlament Ewropew dwar 
Regolamentazzjoni Aħjar għat-Tkabbir u g
ħall-Impjiegi fl-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni saħħqet li għandha tkun 
ikkunsidrata analiżi bir-reqqa dwar il-metodu 
regolatorju opportun, b'mod partikulari 
sabiex jiġi ddeterminat jekk għal kull settur u 
problema rilevanti hux preferibbli li jkun 
hemm leġiżlazzjoni, jew jekk ikunx aħjar li 
jkun hemm alternattivi bħalma huma l-
koregolazzjoni jew l-awtoregolazzjoni. Għal-
koregolazzjoni u l-awtoregolazzjoni, il-
Ftehima Interistituzzjonali dwar Leġiżlar A
ħjar1 tipprovdi definizzjonijiet miftiehma, 
kriterji u proċeduri. L-esperjenza wriet li l-
istrumenti ta' l-koregolazzjoni u l-
awtoregolazzjoni implimentati b'konformità
mad-diversi tradizzjonijiet ġjuridiċi ta' l-Istati 
Membri jistgħu jkollhom irwol importanti 
sabiex jingħata livell għoli ta' ħarsien tal-
konsumatur.

(25) Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Kunsill u 
lill-Parlament Ewropew dwar 
Regolamentazzjoni Aħjar għat-Tkabbir u g
ħall-Impjiegi fl-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni saħħqet li għandha tkun 
ikkunsidrata analiżi bir-reqqa dwar il-metodu 
regolatorju opportun, b'mod partikulari 
sabiex jiġi ddeterminat jekk għal kull settur u 
problema rilevanti hux preferibbli li jkun 
hemm leġiżlazzjoni, jew jekk ikunx aħjar li 
jkun hemm alternattivi bħalma huma l-
koregolazzjoni jew l-awtoregolazzjoni. L-
esperjenza wriet li l-istrumenti ta' l-
koregolazzjoni u l-awtoregolazzjoni 
implimentati b'konformità mad-diversi 
tradizzjonijiet ġjuridiċi ta' l-Istati Membri 
jistgħu jkollhom irwol importanti sabiex jing
ħata livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur. G
ħaldaqstant, l-awtoregolazzjoni tista' tkun 
metodu alternattiv biex timplimenta ċerti 
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva iżda ma 
tistax tissostitwixxi b'mod sħiħ l-obbligu ta' 
l-awtoritajiet leġiżlattivi. Il-koregolazzjoni 
tipprovdi ir-"rabta legali" meħtieġa bejn l-
awtoregolazzjoni u l-leġiżlatur nazzjonali.

1 ĠU C 321, 31.12.2003, p.1.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom iħeġġu dixxiplini koregolatorji fl-oqsma koordinati minn din id-
Direttiva. Huma mhumiex obbligati li jirrikorru għal reġimi bħal dawn. Jekk jagħmlu dan, ir-
reġimi jridu jkunu aċċettati f'sens wiesa' minn dawk li huma l-aktar interessati u jipprovdu għal 
infurzar effettiv. Jekk l-Istati Membri jinkarigaw il-ħidma biex jintlaħqu l-objettivi tad-
Direttiva lil korpi awtoregolatorji, il-mekkaniżmu ta' affidabilità għandu jkun ċar biżżejjed 
ħalli jiżgura li jkunu jistgħu jintużaw miżuri regolatorji f'każ tal-falliment tal-miżuri 
awtoregolatorji sabiex jintlaħqu l-objettibi tad-Direttiva.

Emenda 8
PREMESSA 27
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(27) Għaldaqstant, sabiex titħares il-libertà
fundamentali li wieħed jirċievi informazzjoni 
u biex ikun żgurat li l-interessi tat-
telespettaturi fl-Unjoni Ewropea jitħarsu 
b'mod sħiħ u sewwa, dawk li jkollhom 
drittijiet esklużivi fejn huma kkonċernati 
eventi ta' interess pubbliku għandhom jagħtu 
lil xandara oħra u intermedjarji (meta dawn 
ikunu qed iwettqu xogħol f'isem xandara) id-
dritt li jużaw waqtiet qosra għal skopijiet ta' 
programmar ta' aħbarijiet ġenerali skond 
kundizzjonijiet ġusti, raġonevoli u mhux 
diskriminatorji, filwaqt li jitqiesu d-drittijiet 
esklużivi. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom 
jiġu mħabbra fi żmien opportun qabel ma jseħ
ħ l-event ta' interess pubbliku ħalli ħaddieħor 
jingħata żmien biżżejjed sabiex jeżerċita dan 
id-dritt. Bħala regola ġenerali dawn il-
waqtiet qosra m'għandhomx jaqbżu d-90 
sekonda.

(27) Għaldaqstant, sabiex titħares il-libertà
fundamentali li wieħed jirċievi informazzjoni 
u biex ikun żgurat li l-interessi tat-
telespettaturi fl-Unjoni Ewropea jitħarsu 
b'mod sħiħ u sewwa, dawk li jkollhom 
drittijiet esklużivi fejn huma kkonċernati 
eventi ta' interess pubbliku għandhom jagħtu 
lil xandara oħra u intermedjarji (meta dawn 
ikunu qed iwettqu xogħol f'isem xandar) id-
dritt li jużaw waqtiet qosra għal skopijiet ta' 
programmar ta' aħbarijiet ġenerali, iżda 
mhux għal skopijiet ta' programmi ta' 
divertiment. Bħala regola ġenerali, għandu 
jingħata aċċess għal waqtiet qosra skond 
kundizzjonijiet ġusti, raġonevoli u mhux 
diskriminatorji, li jkunu bi ħlas raġonevoli, 
jqisu d-drittijiet esklużivi u li ma g
ħandhomx jaqbżu d-90 sekonda. Dawn il-
kundizzjonijiet għandhom jiġu mħabbra fi 
żmien opportun qabel ma jseħħ l-event ta' 
interess pubbliku ħalli ħaddieħor jingħata 
żmien biżżejjed sabiex jeżerċita dan id-dritt. 
Id-dritt għall-aċċess għall-aħbarijiet g
ħandu japplika biss fejn hemm bżonnu; g
ħalhekk, jekk xandar ieħor fl-istess Stat 
Membru akkwista drittijiet esklużivi għall-
event fil-kwistjoni, għandu jintalab aċċess 
mingħand dak ix-xandar.

Ġustifikazzjoni

Id-dritt ta' rrappurtar fil-qosor huwa tradizzjonalment ipprattikat skond ftehimiet bilaterali u 
dan għandu jkun rikonoxxut fil-formulazzjoni tal-kliem tad-direttiva. L-għoti ta' aċċess liberu 
għal sinjal ta' xandar jikkawża problemi sinifikanti fejn jidħlu drittijiet ta' l-awtur u jikser id-
drittijiet għall-proprjetà tax-xandar u/jew tad-detenturi tad-drittijiet. Ix-xandar mhux bilfors 
ikun id-detentur tad-dritt għal drittijiet ta' xandir fi Stati Membri oħra ta' l-UE. Peress li l-
Istati Membri għażlu metodi differenti għad-dritt ta' informazzjoni, din id-Direttiva għandha 
tinkludi klawsola newtrali, filwaqt li l-Istati Membri jitħallew li jagħżlu l-istrumenti legali 
meta jiġu għat-traspożizzjoni tad-Direttiva fil-liġi nazzjonali.

Emenda 9
PREMESSA 28
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(28) Servizzi mhux lineari huma differenti 
minn dawk lineari fir-rigward ta' l-għażla u 
tal-kontroll li utent jista' jeżerċita u fir-
rigward ta' l-impatt li dawn għandhom fuq is-
soċjetà. Dan jiġġustifika l-impożizzjoni ta' 
regolamentazzjoni anqas riġida fuq servizzi 
mhux lineari, li jridu biss jikkonformaw mar-
regoli bażiċi kif imniżżla fl-Artikoli 3c sa 3h. 

(28) Servizzi mhux lineari huma differenti 
minn dawk lineari fir-rigward ta' l-għażla u 
tal-kontroll li utent jista' jeżerċita u fir-
rigward ta' l-impatt li dawn għandhom fuq is-
soċjetà. Dan jiġġustifika l-impożizzjoni ta' 
regolamentazzjoni anqas riġida fuq servizzi 
mhux lineari, li jridu biss jikkonformaw mar-
regoli bażiċi kif imniżżla fl-Artikoli 3c sa 3h. 
Il-livell għoli ta' għażla u kontroll tal-
konsumatur tindika li servizzi ġodda b
ħalma huma l-'video on demand', strixxex 
repetittivi (repetitive loops) ta' kontenut jew 
'streaming' dirett ta' eventi, li mhumiex 
mdaħħlin f'servizz lineari għandhom ikunu 
definiti bħala servizzi mhux lineari jkun xi 
jkun il-kontenut.

Ġustifikazzjoni

Fin-noti spjegattivi tagħha dwar il-proposta għal direttiva l-Kummissjoni Ewropea enfasizzat 
li kwalunkwe servizz "pull" għandu jkun definit bħala servizz mhux lineari. Barra minn hekk, 
servizzi innovattivi bħalma huma s-strixxex repetittivi ('repetitive loops') ta' kontenut, 
jippermettu lill-konsumatur li jagħżel meta u kif jikkonsuma l-kontenut offrut. Għodod u 
applikazzjonijiet ġodda jagħtu lill-konsumatur kwalitajiet u kontroll supplementari fuq dak li 
wieħed jista' jara. Barra minn hekk, divrenzjar fuq bażi tas-suġġett ta' servizz mhix konformi 
mad-definizzjoni li torbot il-persuna li tistabbilixxi l-iskeda tal-programm mad-deċiżjoni ta' l-
utent. Għaldaqstant servizz mhux lineari jista' jikkonsisti f'eventi sportivi, kunċerti, films u 
eventi oħrajn fuq bażi ta' 'pay per view'.

B'konsegwenza ta' dan, servizzi bħalma huma strixxex repetittivi u 'streaming' dirett jridu jiġu 
kkunsidrati bħala mhux lineari. Dan għandu jiġi mniżżel b'mod ċar fit-test tad-Direttiva 
sabiex jipprovdi distinzjoni ċara bejn is-servizzi lineari u dawk mhux lineari fir-rigward ta' l-
iskop tad-Direttiva dwar l-E-Kummerċ.

Emenda 10
PREMESSA 30
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(30) B'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, il-miżuri li għalihom hemm 
dispożizzjoni f'din id-Direttiva huma 
strettament limitati għall-minimu li huwa me
ħtieġ sabiex jintlaħaq l-objettiv li s-suq intern 
jaħdem kif suppost. Meta tinħtieġ azzjoni fuq 
livell ta' Komunità, u sabiex jiġi ggarantit 
spazju li ġenwinament huwa mingħajr 
fruntieri interni fejn jidħlu s-servizzi tal-midja 
awdjoviżivi, id-Direttiva għandha tiżgura 
livell għoli ta' ħarsien ta' l-objettivi ta' interess 
ġenerali, b'mod partikulari l-ħarsien tal-
minorenni u tad-dinjità tal-bniedem.

(30) B'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, il-miżuri li għalihom hemm 
dispożizzjoni f'din id-Direttiva huma 
strettament limitati għall-minimu li huwa me
ħtieġ sabiex jintlaħaq l-objettiv li s-suq intern 
jaħdem kif suppost. Meta tinħtieġ azzjoni fuq 
livell ta' Komunità, u sabiex jiġi ggarantit 
spazju li ġenwinament huwa mingħajr 
fruntieri interni fejn jidħlu s-servizzi tal-midja 
awdjoviżivi, id-Direttiva għandha tiżgura 
livell għoli ta' ħarsien ta' l-objettivi ta' interess 
ġenerali, b'mod partikulari l-ħarsien tal-
minorenni, tad-drittijiet ta' persuni b'di
żabilità u tad-dinjità tal-bniedem.

Ġustifikazzjoni

Illum il-ġurnata, il-midja awdjoviżiva, u speċjalment it-televiżjoni, huma kanal għall-kisba ta' 
informazzjoni, taħriġ edukattiv, kontenut kulturali u aċċess għal ħin liberu b'mod pjuttost 
sinifikanti. Minħabba dan, huwa indispensabbli li kull progress li jseħħ għandu jqis b'mod 
ekwu l-ħtiġijiet possibbli taċ-ċittadini kollha Ewropej, speċjalment dawk b'diżabilità, għax 
inkella jibqgħu esklużi mill-medda wiesgħa ta' benefiċċji li s-soċjetà moderna u b'mod 
partikulari t-televiżjoni diġitali jistgħu jipprovdu.

Emenda 11
PREMESSA 33

(33) None of the provisions of this 
Directive that concern the protection of 
minors and public order necessarily 
requires that the measures in question be 
implemented through prior control of 
audiovisual media services. 

imħassra

Ġustifikazzjoni

Il-ħelsien mill-awtorizzazzjoni minn qabel għas-servizzi mhux lineari u l-projbizzjoni taċ-
ċensura fuq kull midja awdjoviżiva tfisser li fl-ebda każ ma jista' jkun hemm kwistjoni ta' 
kontroll minn qabel. Il-kliem 'L-ebda mid-dispożizzjonijiet ... tirrikjedi b'mod neċessarju' hija 
ekwivoka u s-sens tagħha mhuwiex ċar.
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Emenda 12
PREMESSA 35

(35) Servizzi tal-midja awdjoviżivi mhux 
lineari għandhom il-potenzjal li b'mod parzjali 
jissostitwixxu s-servizzi lineari. Għalhekk, 
fejn ikun prattikabbli huma għandhom 
jippromwovu l-produzzjoni u d-distribuzzjoni 
ta' xogħlijiet Ewropej u b'hekk 
jikkontribwixxu b'mod attiv fil-promozzjoni 
tad-diversità kulturali. Ikun importanti li 
b'mod regolari tiġi eżaminata mill-ġdid l-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati 
mal-promozzjoni ta' xogħlijiet Ewropej mis-
servizzi tal-midja awdjoviżivi. Fl-ambitu tal-
qafas tar-rapporti stipulati fl-Artikolu 3f 
paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom iqisu 
wkoll, b'mod partikulari, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja  ta' dawn is-servizzi lill-
produzzjoni u l-akkwist tad-drittijiet ta' xog
ħlijiet Ewropej; il-perċentwali tax-xogħlijiet 
Ewropej fil-katalgu tas-servizzi tal-midja 
awdjoviżivi kif ukoll il-konsum effettiv min-
naħa ta' l-utenti ta' xogħlijiet Ewropej 
proposti minn dawn is-servizzi.

Servizzi tal-midja awdjoviżivi mhux lineari 
jista' jkollhom il-potenzjal li b'mod parzjali 
jissostitwixxu s-servizzi lineari u l-kanali ta' 
distribuzzjoni tradizzjonali, bħad-DVD u 
tipi oħrajn ta' mezzi fiżiċi ta' 
informazzjoni. Għalhekk, fejn ikun 
prattikabbli huma għandhom jippromwovu l-
produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' xogħlijiet 
Ewropej u b'hekk jikkontribwixxu b'mod 
attiv fil-promozzjoni tad-diversità kulturali. 
Għaldaqstant l-Istati Membri għandhom 
b'mod regolari jeżaminaw l-impatt tag
ħhom fuq il-produzzjoni u d-distribuzzjoni 
ta' xogħlijiet Ewropej u l-promozzjoni tad-
diversità kulturali. Fl-ambitu tal-qafas tar-
rapporti stipulati fl-Artikolu 3f paragrafu 3, l-
Istati Membri jistgħu eventwalment iqisu mi
żuri sabiex jippromwovu xogħlijiet Ewropej 
u diversità kulturali, b'mod partikulari, mi
żuri bħalma huma investimenti minimi 
f'xogħlijiet Ewropej b'mod proporzjonali g
ħall-bejgħ gross; perċentwali minima ta' 
xogħlijiet Ewropej fi ħdan il-katalgu tas-
servizzi tal-midja awdjoviżivi u l- espo
żizzjoni attraenti tax-xogħlijiet Ewropej fi 
gwidi ta' programmi elettroniċi.

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tat-test pjuttost mhix ċara u teħtieġ kjarifika, filwaqt li teżisti wkoll 
kompetizzjoni ma' kanali tradizzjonali ta' distribuzzjoni li mhumiex obbligati li jgħinu fl-i
żvilupp ta' xogħlijiet Ewropej. Mal-ħolqien ta' kundizzjonijiet ugwali ġusti għandha titqies l-
istampa kollha, u għaldaqstant għandna nkunu prudenti bl-obligazzjonijiet ġodda.

Emenda 13
PREMESSA 35 A (ġdida)
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(35a) Il-partijiet li jwettqu 'bundling' biss 
jew jittrażmettu biss servizzi tal-midja 
awdjoviżivi jew li joffru għall-bejgħ
pakketti ta' dawn is-servizzi, li għalihom 
m'għandhomx responsabilità editorjali, 
m'għandhomx jitqiesu bħala fornituri tas-
servizzi tal-midja. Għaldaqstant, is-sempliċi 
'bundling', trażmissjoni jew bejgħ mill-ġdid 
ta' offerti ta' kontenut, li għalihom partijiet 
terzi għandhom ir-responsabilità editorjali, 
ma jidħlux fl-iskop ta' din id-Direttiva u g
ħalhekk huma rregolati biss mid-Direttiva 
2000/31.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li s'issa s-sempliċi 'bundling', trażmissjoni jew bejgħ mill-ġdid ta' offerti ta' 
kontenut, li għalihom partijiet terzi għandhom ir-responsabilità editorjali, mhumiex inklużi fl-
iskop tad-Direttiva. Peress li l-fornituri m'għandhom l-ebda influwenza fuq dan il-kontenut, u 
għaldaqstant l-ebda kontroll fuqu, tinħtieġ din il-kjarifika.

Emenda 14
PREMESSA 40
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(40) Żviluppi kummerċjali u teknoloġiċi jag
ħtu lill-utenti aktar għażla u responsabilità fl-
użu tagħhom tas-servizzi tal-midja awdjovi
żivi. Sabiex iżżomm il-proporzjon ma' l-
objettivi ta' interess nazzjonali, ir-
regolazzjoni għandha tippermetti ċerta livell 
ta' flessibilità fir-rigward tas-servizzi tal-
midja awdjoviżivi lineari: il-prinċipju tas-
separazzjoni għandu jkun limitat għar-
reklamar u għat-telebejgħ, it-tqegħid tal-
prodotti (product placement) f'ċerti 
ċirkustanzi għandu jitħalla jsir u xi 
restrizzjonijiet kwantitattivi għandhom jitneħ
ħew. Madankollu, fejn it-tqegħid ta' 
prodott jsir bil-moħbi, dan għandu jkun 
ipprojbit. Il-prinċipju tas-separazzjoni m'g
ħandux jimpedixxi l-użu  ta' tekniki ġodda ta' 
reklamar.

(40) Żviluppi kummerċjali u teknoloġiċi jag
ħtu lill-utenti aktar għażla u responsabilità fl-
użu tagħhom tas-servizzi tal-midja awdjovi
żivi. Sabiex iżżomm il-proporzjon ma' l-
objettivi ta' interess nazzjonali, ir-
regolazzjoni għandha tippermetti ċerta livell 
ta' flessibilità fir-rigward tas-servizzi tal-
midja awdjoviżivi lineari: il-prinċipju tas-
separazzjoni għandu jkun limitat għar-
reklamar u għat-telebejgħ, it-tqegħid tal-
prodotti (product placement), sakemm dan 
ma jsirx bil-moħbi u f'ċerti ċirkustanzi, g
ħandu jitħalla jsir fi programmi ta' fikxin, 
jew simili jew programmi sportivi u xi 
restrizzjonijiet kwantitattivi għandhom jitneħ
ħew. Il-prinċipju tas-separazzjoni m'għandux 
jimpedixxi l-użu  ta' tekniki ġodda ta' 
reklamar.

Ġustifikazzjoni

Hemm sensiela sħiħa ta' regoli nazzjonali differenti għat-tqegħid ta' prodotti u żona griża 
kbira ta' inċertezza legali. Għaldaqstant jinħtieġ li jiġu kkoordinati fuq livell Ewropew ir-
regoli tat-tqegħid tal-prodotti sabiex jinħoloq kamp ta' kundizzjonijiet ugwali. 

Emenda 15
PREMESSA 41
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(41) Apparti l-prattiki li huma koperti bid-
Direttiva attwali, id-Direttiva 2005/29/KE 
tapplika għal prattiki kummerċjali mhux 
ġusti, bħalma huma l-prattiki qarrieqa jew 
aggressivi li jseħħu fis-servizzi tal-midja 
awdjoviżivi. Barra minn hekk, peress li d-
Direttiva 2003/33/KE, li tipprojbixxi r-
reklamar u l-isponsorizzar tas-sigaretti u ta' 
prodotti tat-tabakk fil-midja stampata, fis-
servizzi tas-soċjetà ta' l-informazzjoni u fuq 
ix-xandir bir-radju, hija mingħajr preġudizzju 
għad-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE tat-3 
ta' Ottubru 1989 fir-rigward tal-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni 
amministrattiva ta' l-Istati Membri li tikkon
ċerna t-twettiq ta' attivitajiet ta' xandir televi
żiv, minħabba l-karatteristiċi speċjali tas-
servizzi tal-midja awdjoviżiva, ir-relazzjoni 
bejn id-Direttiva 2003/33/KE u d-Direttiva 
89/552/KEE għandha tibqa' l-istess wara d-d
ħul fis-seħħ tad-Direttiva attwali. L-Artikolu 
88 (1) tad-Direttiva 2001/83/KE li 
tipprojbixxi r-reklamar ta' ċerti prodotti tal-
mediċina lill-pubbliku ġenerali japplika, kif 
previst fil-paragrafu 5 ta' l-istess Artikolu, 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 14 tad-
Direttiva 89/552.KEE; ir-relazzjoni bejn id-
Direttiva 2001/83/KE u d-Direttiva 
89/552/KEE għandha tibqa' l-istess wara d-d
ħul fis-seħħ tad-Direttiva attwali.

(41) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li r-
relazzjoni bejn din id-Direttiva u l-liġi e
żistenti tal-Komunità hija koerenti. G
ħalhekk, fil-każ ta' konflitt bejn id-dispo
żizzjonijiet ta' din id-Direttiva u d-dispo
żizzjoni ta' att ieħor Komunitarju li 
jirregola aspetti speċifiċi ta' aċċess għal jew 
it-twettiq ta' attività ta' servizz tal-midja 
awdjoviżiv, id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva għandhom jieħdu preċedenza. 
Konsegwentement din id-Direttiva 
tikkumplimenta l-acquis tal-Komunità. G
ħaldaqstant, apparti l-prattiki li huma 
koperti bid-Direttiva attwali, id-Direttiva 
2005/29/KE tapplika għal prattiki kummer
ċjali mhux ġusti, bħalma huma l-prattiki 
qarrieqa jew aggressivi li jseħħu fis-servizzi 
tal-midja awdjoviżivi. Barra minn hekk, 
peress li d-Direttiva 2003/33/KE, li 
tipprojbixxi r-reklamar u l-isponsorizzar tas-
sigaretti u ta' prodotti tat-tabakk fil-midja 
stampata, fis-servizzi tas-soċjetà ta' l-
informazzjoni u fuq ix-xandir bir-radju, hija 
mingħajr preġudizzju għad-Direttiva tal-
Kunsill 89/552/KEE tat-3 ta' Ottubru 1989 
fir-rigward tal-koordinazzjoni ta' ċerti dispo
żizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva ta' l-Istati Membri li 
tikkonċerna t-twettiq ta' attivitajiet ta' xandir 
televiżiv, minħabba l-karatteristiċi speċjali tas-
servizzi tal-midja awdjoviżiva, ir-relazzjoni 
bejn id-Direttiva 2003/33/KE u d-Direttiva 
89/552/KEE għandha tibqa' l-istess wara d-d
ħul fis-seħħ tad-Direttiva attwali. L-Artikolu 
88 (1) tad-Direttiva 2001/83/KE li 
tipprojbixxi r-reklamar ta' ċerti prodotti tal-
mediċina lill-pubbliku ġenerali japplika, kif 
previst fil-paragrafu 5 ta' l-istess Artikolu, 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 14 tad-
Direttiva 89/552.KEE; ir-relazzjoni bejn id-
Direttiva 2001/83/KE u d-Direttiva 
89/552/KEE għandha tibqa' l-istess wara d-d
ħul fis-seħħ tad-Direttiva attwali. Barra 
minn hekk, din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għal Regolazzjoni futura tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
stqarrijiet dwar vantaġġ nutrittiv u għas-sa
ħħa magħmula dwar l-ikel.
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Ġustifikazzjoni

Biex tingħata ċertezza legali, ir-relazzjoni bejn din id-Direttiva u l-qafas legali eżistenti trid ti
ġi ċċarata.

Emenda 16
PREMESSA 45

(45) Reklamar bil-moħbi hija prattika 
pprojbita minn din id-Direttiva minħabba l-
effetti negattivi fuq il-konsumaturi. The 
prohibition of surreptitious advertising does 
not cover legitimate product placement 
within the framework of this Directive.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Diġa� spjegat f'Emenda 16.

Emenda 17
PREMESSA 46
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(46) It-tqegħid ta' prodotti hija realtà fix-xog
ħlijiet ċinematografiċi u f'xogħlijiet awdjovi
żwali magħmulin għat-televiżjoni, iżda l-Istati 
Membri jirregolaw din il-prattika b'mod 
differenti. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet ġusti u ugwali, u għaldaqstant 
tiżdied il-kompetittività ta' l-industrija tal-
midja Ewropea, huwa meħtieġ li jiġu adottati 
regoli għat-tqegħid tal-prodotti. Id-
definizzjoni tat-tqegħid ta' prodotti 
introdotta hawnhekk tkopri kull forma ta' 
komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva li 
tikkonsisti fl-inklużjoni ta' jew riferenza lil 
prodott, servizz jew il-marka tad-ditta tiegħu 
sabiex jintwera fi programm, normalment bi 
ħlas jew għal kumpens simili. Hija suġġetta g
ħall-istess regoli u restrizzjonijiet kwalitattivi 
li japplikaw għar-reklamar.

(46) It-tqegħid ta' prodotti hija realtà fix-xog
ħlijiet ċinematografiċi u f'xogħlijiet awdjovi
żwali magħmulin għat-televiżjoni, iżda l-Istati 
Membri jirregolaw din il-prattika b'mod 
differenti. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet ġusti u ugwali, u għaldaqstant 
tiżdied il-kompetittività ta' l-industrija tal-
midja Ewropea, huwa meħtieġ li jiġu adottati 
regoli għat-tqegħid tal-prodotti filwaqt li fl-
istess ħin jiġi pprojbit ir-reklamar bil-mo
ħbi, bħalma hi l-integrazzjoni tal-prodotti, 
minħabba l-effett negattiv tagħha fuq il-
konsumaturi. Id-definizzjoni tat-tqegħid ta' 
prodotti tkopri kull forma ta' komunikazzjoni 
kummerċjali awdjoviżiva li tikkonsisti fl-inklu
żjoni ta' jew riferenza lil prodott, servizz jew 
il-marka tad-ditta tiegħu mill-fornitur tas-
servizz tal-midja jew fuq ordni tiegħu 
sabiex jintwera fi programm, bi ħlas jew 
mingħajru jew għal kumpens simili. Hija suġ
ġetta għall-istess regoli u restrizzjonijiet 
kwalitattivi li japplikaw għar-reklamar. 
Madankollu t-tqegħid tal-prodott ma 
jkoprix deċiżjonijiet editorjali indipendenti 
sabiex jintużaw prodotti, mingħajr ma jing
ħataw prominenza mhux xierqa, li huma 
integrali għal programm u jiffaċilitaw il-
produzzjoni tiegħu, pereżempju l-użu fis-
servizzi tal-midja awdjoviżivi għat-tfal ta' 
premijiet ta' prodotti 'tad-ditta', li jistgħu 
jkunu ta' motivazzjoni għat-telespettaturi li 
jipparteċipaw u jiddevertu bil-programm. 

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika tar-regoli għall-użu ta' tqegħid ta' prodott għandu wkoll jtemm ħesrem il-metodi 
ta' reklamar bil-moħbi, bħalma huma l-integrazzjoni ta' prodotti, u jipproteġi l-integrità tat-
trama. Mill-banda l-oħra ir-regolament il-ġdid dwar it-tqegħid tal-prodotti m'għandux b'mod 
aċċidentali jagħmel illegali l-formati fl-ipprogrammar li diġà huma eżistenti u li huma 
prattikati b'mod leġittimu. Pereżempju l-programmi tat-tfal ta' spiss jużaw premijiet - 
normalment prodotti tad-ditta bħas-CDs - bħala motivazzjoni għat-telespettaturi sabiex 
jipparteċipaw u jiddevertu bl-ipprogrammar. Skond id-definizzjoni attwali, l-użu ta' prodotti 
tad-ditta jkunu pprojbiti fi programmi tat-tfal (peress li tqegħid tal-prodotti huwa pprojbit), u 
għaldaqstant jagħmlu l-programmi tat-tfal anqas attraenti.
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Emenda 18
PREMESSA 48 A (ġdida)

(48a) Id-dritt ta' persuni b'diżabilità jew 
avvanzati fl-età li jipparteċipaw fil-ħajja so
ċjali u kulturali fil-Komunità skond l-
Artikoli 25 u 26 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali hija indiviżibbli mill-
forniment tas-servizzi tal-medja awdjoviżivi 
aċċessibbli. L-aċċessibilità tas-servizzi tal-
midja awdjoviżivi tinkludi il-lingwa tas-
sinjali, is-sottotitolar, id-deskrizzjoni 
awdjoviżiva, is-sottotitolar bl-awdjo, u l-
menus fuq l-iskrin li jinftiehmu faċilment, 
iżda mhix limitata biss għalihom.

Ġustifikazzjoni

B'konformità ma' l-impenn tal-Kummissjoni li tinkludi d-diżabilità fil-politiki kollha 
Komunitarji, huwa importanti li ssir referenza espliċita għad-dispożizzjonijiet tal-Karta li 
jikkonċernaw persuni b'diżabilità jew persuni ta' età avvanzata. Barra minn hekk, hija 
proposta lista mhux eżawrjenti ta' fatturi ta' aċċessibilità li huma meħtieġa sabiex jiġu 
rrispettati d-dispożizzjonijiet tal-Karta.

Emenda 19
ARTIKOLU 1, PUNT 2

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

(a) 'servizz tal-midja awdjoviżiv' ifisser 
servizz kif definit mill-Artikoli 49 u 50 tat-
Trattat, li l-għan prinċipali tiegħu huwa l-
forniment ta' immaġni li jiċċaqalqu, bil-ħoss 
jew mingħajru, sabiex jinformaw, jagħtu 
divertiment jew jedukaw, lill-pubbliku 
ġenerali permezz ta' mezzi ta' netwerks ta' 
komunikazzjoni elettroniċi skond it-tifsira ta' 
Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2002/21/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill,

(a) 'servizz tal-midja awdjoviżiv' ifisser 
servizz kif definit mill-Artikoli 49 u 50 tat-
Trattat, li l-għan prinċipali tiegħu huwa l-
forniment ta' immaġni li jiċċaqalqu, bil-ħoss 
jew mingħajru, sabiex jinformaw, jagħtu 
divertiment jew jedukaw, lill-pubbliku 
ġenerali permezz ta' mezzi ta' netwerks ta' 
komunikazzjoni elettroniċi skond it-tifsira ta' 
Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2002/21/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill,

Din id-definizzjoni ma tinkludix:
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- servizzi tas-soċjetà ta' informazzjoni kif 
definit fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 98/48/KE;
- servizzi fejn il-kontenut awdjoviżiv huwa 
purament inċidentali għas-servizz u 
mhuwiex l-iskop primarju tiegħu, u

- verżjonijiet elettroniċi ta' gazzetti u rivisti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika l-iskop tad-Direttiva bħala dik relattiva għas-servizzi televiżivi jew 
simili, kif intenzjonat oriġinalment, u tirrikonoxxi d-distinzjoni bejn il-"midja tal-massa" u l-
"midja personalizzata" bħalma huma l-'video blogs' jew kontenut maħluq mill-utent.
Tipprovdi wkoll kjarifika legali lill-fornitur tas-servizz tal-midja u lill-konsumaturi dwar 
liema reġim japplika għal servizzi speċifiċi.

Emenda 20
ARTIKOLU 1, PUNT 2

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

(b) 'fornitur tas-servizz tal-midja' jfisser il-
persuna fiżika jew legali li għandha r-
responsabilità editorjali għall-għażla tal-
kontenut awdjoviżiv tas-servizz tal-midja 
awdjoviżiv u li tiddetermina b'liema mod jkun 
organizzat;

(b) 'fornitur tas-servizz tal-midja' jfisser il-
persuna fiżika jew legali li għandha r-
responsabilità editorjali għall-għażla tal-
kontenut awdjoviżiv tas-servizz tal-midja 
awdjoviżiv u li tiddetermina b'liema mod jkun 
organizzat; 

Din id-definizzjoni ma tinkludix persuni fi
żiċi jew legali li jwettqu biss 'bundling' jew 
li jitrażmettu biss kontenut jew li joffru g
ħall-bejgħ pakketti ta' dawn is-servizzi, li g
ħalihom partijiet terzi għandhom ir-
responsabilità editorjali. 

Ġustifikazzjoni

Is-sempliċi 'bundling', trażmissjoni jew bejgħ mill-ġdid ta' offerti ta' kontenut, li għalihom 
partijiet terzi għandhom ir-responsabilità editorjali, mhumiex inklużi fl-iskop tad-Direttiva. 

Emenda 21
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ARTIKOLU 1, PUNT 2

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

(c) 'xandir televiżiv' jew 'xandira televiżiva' 
jfissru servizz tal-midja awdjoviżiv lineari 
fejn fornitur tas-servizz tal-midja jiddeċiedi l-
mument meta jiġi trażmess programm spe
ċifiku u jistabbilixxi l-iskeda ta' programmi;

(c) 'xandir televiżiv' jew 'xandira televiżiva' 
jfissru servizz tal-midja awdjoviżiv lineari 
karatterizzat minn sekwenza kronoloġika 
ta' programmi differenti u fejn fornitur tas-
servizz tal-midja jiddeċiedi l-mument meta ji
ġi trażmess programm speċifiku skond skeda 
fissa ta' programmi; It-trażmissjoni diretta 
ta' event fiha nnifisha ma jikkostitwixxix 
forniment ta' servizz tal-midja awdjoviżiv 
lineari;

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tal-midja awdjoviżivi lineari għandhom fil-prinċipju jkunu identiċi fin-natura tag
ħhom għas-servizzi tradizzjonali ta' xandir bi skeda. Ir-regolazzjoni skond ir-reġim rigoruż
televiżiv hija biss ġustifikata meta l-fornitur jispeċifika skeda ta' programmi li tikkonsisti f'g
ħadd ta' programmi f'ordni kronoloġiku. Din trid tkun indikata b'mod ċar fit-test. Restrizzjoni 
li tapplika biss għall-ħin meta jiġi mitlub is-servizz mhix biżżejjed, peress li ma tista' tagħmel 
l-ebda differenza jekk programm individwali jiġi offrut bħala 'live streaming' jew - minuta 
wara li jintemm il-programm - bħala servizz 'on-demand' (jew anke 'video on demand'). Id-
differenza hija waħda purament teknika. L-attenzjoni għandha tkun fuq id-deċiżjoni 
editorjali, peress li aktar minn kollox huwa l-ippjanar ta' l-iskeda tal-programmi li għandu 
irwol ewlieni kif jinfluwenza lill-utenti u kif jeżerċita kontroll estern. Hija twassal li l-utenti 
"jinġarru" minn programm għal ta' warajh, u b'hekk l-imġieba komunikattiva tiegħu tkun 
kontrollata mill-fornitur.

Emenda 22
ARTIKOLU 1, PUNT 2

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

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz tal-
midja awdjoviżiv fejn l-utent jiddeċiedi l-
mument meta jiġi trażmess programm spe
ċifiku fuq bażi ta' kontenut magħżul mill-
fornitur tas-servizz tal-midja;

(e) 'servizz mhux lineari' jfisser servizz tal-
midja awdjoviżiv fejn l-utent jagħmel talba 
individwali għat-trażmissjoni ta' servizz tal-
midja awdjoviżiv speċifiku fuq bażi ta' 
offerta ta' kontenut editjat u diversifikat
magħżul mill-fornitur tas-servizz tal-midja;
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Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni purament teknika fuq bażi tal-mument li fih il-programm huma trażmess 
tikkontradixxi l-prinċipju tan-newtralità tat-teknoloġija intenzjonat mid-Direttiva. Il-mument 
tat-trażmissjoni teknika ma jista' jkun ta' ebda rilevanza għal utent, iżda l-mument meta huwa 
"jikkonsma" l-programm hu.

Emenda 23
ARTIKOLU 1, PUNT 2

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

(f) 'komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva' 
tfisser immaġni li jiċċaqalqu, bil-ħoss jew 
mingħajru, li jakkumpanjaw servizzi tal-
midja awdjoviżivi u li huma maħsuba 
sabiex jippromwovu, direttament jew 
indirettament, il-prodotti, servizzi jew imma
ġni ta' persuna fiżika jew legali li twettaq 
attività ekonomika;

(f) 'komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva' 
tfisser immaġni li jiċċaqalqu, bil-ħoss jew 
mingħajru, li huma trażmessi bħala parti 
minn servizzi tal-midja awdjoviżivi bl-iskop 
li jippromwovu, direttament jew 
indirettament, il-bejgħ ta' prodotti, servizzi 
jew l-immaġni ta' persuna fiżika jew legali li 
twettaq attività ekonomika;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' promozzjoni - kif inhi f'punti g) u h) - għandha tiġi analizzata b'mod suġ
ġettiv sabiex jinkisbu r-riżultati tajbin. Inkella, kull tismija ta' prodott jew servizz tista', min
ħabba raġunijiet editorjali, tidħol fid-definizzjoni ta' 'komunikazzjoni kummerċjali awdjovi
żiva' jekk b'mod oġġettiv titqies li tippromwovi l-bejgħ mingħajr ma' dan ikun intenzjonat.
Mill-banda l-oħra, reklamar ġenwin jista' jikkwalifika bħala 'komunikazzjoni kummerċjali 
awdjoviżiva' jekk ma jagħmel l-ebda impatt u għalhekk jista' oġġettivament jitqies li ma 
jippromwovix il-bejgħ għalkemm dan kien l-iskop intenzjonat.  

Emenda 24
ARTIKOLU 1, PUNT 2

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



PE 374.499v01-00 22/36 PA\620957MT.doc

MT

(h) 'ir-reklamar bil-moħbi' jfisser il-pre
żentazzjoni bi kliem jew b'immaġni ta' 
prodotti, servizzi, l-isem, id-ditta jew ta' l-
attivitajiet ta' produttur ta' oġġetti jew 
produttur ta' servizzi fi programmi fejn din il-
preżentazzjoni hija intenzjonata mix-xandar
sabiex isservi skopijiet ta' reklamar u jista' 
jinganna lill-pubbliku fir-rigward tan-natura 
tagħha. Din it-tip ta' preżentazzjoni titqies 
intenzjonali b'mod partikulari jekk issir għal 
xi ħlas jew għal kumpens simili;

(h) 'ir-reklamar bil-moħbi' jfisser il-pre
żentazzjoni bi kliem jew b'immaġni ta' 
prodotti, servizzi, l-isem, id-ditta jew ta' l-
attivitajiet ta' produttur ta' oġġetti jew 
produttur ta' servizzi fi programmi fejn din il-
preżentazzjoni hija intenzjonata mill-fornitur 
tas-servizz tal-midja sabiex isservi skopijiet 
ta' reklamar u jista' jinganna lill-pubbliku fir-
rigward tan-natura tagħha. Din it-tip ta' pre
żentazzjoni titqies intenzjonali b'mod 
partikulari jekk issir għal xi ħlas jew għal 
kumpens simili;

Ġustifikazzjoni

It-terminu "Xandar" m'għadux konformi ma' l-adattament ta' din id-Direttiva għall-iżviluppi 
teknoloġiċi ġodda u għaldaqstant għandu jiġi emendat.

Emenda 25
ARTIKOLU 1, PUNT 2

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

(i) 'sponsorizzazzjoni' tfisser kull 
kontribuzzjoni magħmula minn intrapriża 
pubblika jew privata li ma tipprovdix servizzi 
tal-midja awdjoviżivi jew li ma tipproduċix 
xogħlijiet awdjoviżivi, għall-iffinanzjar ta' 
servizzi tal-midja awdjoviżivi, bl-iskop li jiġi 
promoss li isem tagħha, il-marka tad-ditta tag
ħha, l-immaġni tagħha, l-attivitajiet tagħha 
jew il-prodotti tagħha.

(i) 'sponsorizzazzjoni' tfisser kull 
kontribuzzjoni magħmula minn intrapriża 
pubblika jew privata jew persuna fiżika li ma 
tipprovdix servizzi tal-midja awdjoviżivi jew 
li ma tipproduċix xogħlijiet awdjoviżivi, għall-
iffinanzjar, dirett jew indirett, ta' servizzi tal-
midja awdjoviżivi, bl-iskop li jiġi promoss li 
isem tagħha, il-marka tad-ditta tagħha, l-
immaġni tagħha, l-attivitajiet tagħha jew il-
prodotti tagħha.

Ġustifikazzjoni
Din l-emendi tipprovdi aktar ċertezza legali: l-isponsorizzazzjoni tista' tiġi pprovduta minn 
persuni fiżiċi; l-iffinanzjar jista' jsir b'mod dirett kif ukoll b'mod indirett.

Emenda 26
ARTIKOLU 1, PUNT 2
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Artikolu 1, punt (k) (Direttiva 89/552/KEE)

(k) 'it-tqegħid ta' prodotti' ifisser kull forma 
ta' komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva 
li tikkonsisti fl-inklużjoni ta' jew riferenza lil 
prodott, servizz jew il-marka tad-ditta tiegħu 
sabiex ikun inkluż f'servizz tal-midja awdjovi
żiv, normalment bi ħlas jew għal kumpens 
simili;

(k) 'it-tqegħid ta' prodotti' ifisser kull forma 
ta' komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva 
li tikkonsisti fl-inklużjoni ta' jew riferenza lil 
prodott, servizz jew il-marka tad-ditta tiegħu 
mill-fornitur tas-servizz tal-midja jew fuq 
ordni tiegħu sabiex ikun inkluż f'servizz tal-
midja awdjoviżiv, bi ħlas jew mingħajru jew 
għal kumpens simili;

Madankollu d-definizzjoni legali ta' tqeg
ħid ta' prodott ma tkoprix deċiżjonijiet 
editorjali indipendenti sabiex jintużaw 
prodotti, mingħajr ma jingħataw 
prominenza mhux xierqa, li huma integrali 
għal programm u jiffaċilitaw il-produzzjoni 
tiegħu, pereżempju premijiet, oġġetti in
ċidentali u props. 

Ġustifikazzjoni

Il-fornitur tas-servizz tal-midja awdjoviżiv jeħtieġ ċertezza legali. Ir-regolament il-ġdid dwar 
it-tqegħid tal-prodotti m'għandux b'mod aċċidentali jagħmel illegali l-formati fl-
ipprogrammar li diġà huma eżistenti u li huma prattikati b'mod leġittimu. Pereżempju l-
programmi tat-tfal ta' spiss jużaw premijiet - normalment prodotti tad-ditta bħas-CDs - bħala 
motivazzjoni għat-telespettaturi sabiex jipparteċipaw u jiddevertu bl-ipprogrammar. Skond id-
definizzjoni attwali, l-użu ta' prodotti tad-ditta jkunu pprojbiti fi programmi tat-tfal (peress li 
tqegħid tal-prodotti huwa pprojbit), u għaldaqstant jagħmlu l-programmi tat-tfal anqas 
attraenti.

Emenda 27
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 1, punt (k a) (ġdid) (Direttiva 89/552/KEE)
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(ka) "integrazzjoni tal-prodott" tfisser l-
inklużjoni ta' prodott jew referenza għal 
prodott, servizz jew trejdmark tiegħu, fuq 
ordni tal-fornitur tas-servizz tal-midja jew 
minnu stess, għal pagament jew 
kunsiderazzjoni simili, fil-kors tal-
programm sabiex il-prodott jidher li huwa 
approvat mill-programm jew mill-karattri 
fil-programm;

Ġustifikazzjoni

Irridu nżommu l-kontenut u r-reklamar separati. L-integrazzjoni tar-reklamar fil-programmi 
saret realta? fl-Istati Uniti u hemm tħassib serju li dan jista' jkun ta' dannu għall-kwalita?
tal-programmazzjoni. M'għandniex nirrepetu l-iżbalji tagħhom. Għall-Ewropa għandna ng
ħidu 'le' għall-integrazzjoni tar-reklamar u l-kontenut u għallinqas nippreżervaw l-integrita?
ta' l-istejjer tagħna.

Emenda 28
ARTIKOLU 1, PUNT 2

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

(kb) "Aħbarijiet" jew "programmi ta' l-a
ħbarijiet" tfisser l-aħbarijiet ta' kuljum, 
xandiriet ta' aħbarijiet, 
programmi politiċi u kontemporanji, rivisti 
u ġrajjiet kurrenti, li jinkludu l-oqsma 
xjentifiċi, kulturali, u kwistjonijiet soċjali 
("soft news").

Ġustifikazzjoni

Kjarifika meħtieġa biex tipprovdi ċertezza legali.

Emenda 29
ARTIKOLU 1, PUNT 2

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

(kc) 'Servizzi ta' midja awdjoviżivi għat-
tfal' tfisser kull servizz ta' midja kif definit 
fl-Artikolu 1(a) li huwa mmirat għat-tfal.
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Ġustifikazzjoni

Definizzjoni meħtieġa biex tipprovdi ċertezza legali. 

Emenda 30
ARTIKOLU 1, PUNT 5

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

3. Stati Membri għandhom iħeġġu reġimi 
koregolatorji fl-oqsma koordinati minn din id-
Direttiva. Dawn ir-reġimi għandhom ikunu 
b'tali mod li jkunu aċċettati f'sens wiesa' minn 
parteċipanti ewlenin u jipprovdu għal infurzar 
effettiv".

3. Stati Membri għandhom iħeġġu reġimi li 
jirregolaw lilhom infushom u/jew reġimi 
koregolatorji fl-oqsma koordinati minn din id-
Direttiva. Dawn ir-reġimi għandhom ikunu 
b'tali mod li jkunu aċċettati f'sens wiesa' minn 
parteċipanti ewlenin u jipprovdu għal infurzar 
effettiv.

Ġustifikazzjoni

?umru ta' e żempji f'komunikazzjonijiet bil-mowbajl u l-Internet juru li implimentazzjoni 
effettiva tad-dispożizzjonijiet fid-Direttiva jistgħu wkoll jinkisbu permezz ta' 
regolamentazzjoni proprja. Għalhekk, il-Premessa 25 tal-proposta tgħid li r-
regolamentazzjoni proprja u l-koregolamentazzjoni għandhom rwol importanti biex 
jiggarantixxu protezzjoni tal-konsumatur u t-tnejn għandhom jitqiesu b'mod partikolari skond 
l-aspett ta' "regolamentazzjoni aħjar". 

Emenda 31
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 3b (Direttiva 89/552/KEE)
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1. L-Istat Membri għandhom jiżguraw li, g
ħall-iskopijiet ta' rapporti qosra ta' aħbarijiet, 
xandara li huma stabbilit fi Stati Membri oħra 
mhumiex neqsin mill-aċċess, fuq bażi ġust, ra
ġonevoli u mhux diskriminatorju, għal 
avvenimenti ta' interess għoli għall-pubbliku 
li jixxandru skond il-ġurisdizzjoni tagħhom.

1. Jekk ikunu soġġetti għal ftehimiet 
kuntrattwali oħra bejn ix-xandara kon
ċernati, l-Istat Membri jistgħu jiżguraw li, g
ħall-iskopijiet ta' rapporti qosra ta' aħbarijiet, 
xandara li għandhom liċenzja legali u li 
huma stabbilit fi Stati Membri oħra mhumiex 
neqsin mill-aċċess, fuq bażi ġust, raġonevoli 
u mhux diskriminatorju, u għal 
remunerazzjoni raġonevli, għal avvenimenti 
ta' interess għoli għall-pubbliku li jixxandru ta
ħt il-ġuriżdizzjoni tagħhom. 

2. Short news reports may be chosen freely 
by the broadcasters from the transmitting 
broadcaster’s signal with at least the 
identification of their source.

Ġustifikazzjoni
Id-dritt għal rapportar qasir huwa pprattikat tradizzjonaliment permezz ta' ftehimiet bilaterali 
u għandu jkun rikonoxxut fit-tqegħid tal-kliem tad-direttiva. L-għoti ta' aċċess liberu għal 
sinjal ta' xandar jikkawża problemi sinifikanti fejn jidħlu drittijiet ta' l-awtur u jikser id-
drittijiet għall-propreta? tax-xandar u/jew tad-detenturi tad-drittijiet. 
Ix-xandar mhuwiex neċessarjament id-detentur tad-drittijiet għad-drittijiet tax-xandir fi Stati 
Membri oħra. 

Peress li Stati Membri għażlu approċċi differenti għad-dritt għall-informazzjoni, din id-
Direttiva għandha tinkludi klawżola newtrali, li tħalli f'idejn l-Istati Membri biex jagħżlu l-
istrument legali meta jittrasponi d-Direttiva f'liġi nazzjonali.

Emenda 32
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 3b, paragrafu 2 , (Direttiva 89/552/KEE)

2. Short news reports ma� be chosen freel� 
b� the broadcasters from the transmitting 
broadcaster’s signal with at least the 
identification of their source.

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Ġustifikazzjoni
Problema lingwistika.
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Emenda 33
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 3c, punt (c) (Direttiva 89/552/KEE)

(c) the details of the media service provider, 
including his electronic mail address or 
website, which allow him to be contacted 
rapidl� in a direct and effective manner;

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Ġustifikazzjoni

Emenda Lingwistika

Emenda 34
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 3c, punt (d) (Direttiva 89/552/KEE)

(d) fejn huwa applikabbli, l'awtorita�
regolatorja kompetenti.

(d) fejn huwa applikabbli, l'awtorita�
superviżorja relevanti.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika meħtieġa biex tipprovdi ċertezza legali.

Emenda 35
ARTIKOLU 1, PUNT 6

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

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



PE 374.499v01-00 28/36 PA\620957MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Jeżistu kompetizzjonijiet ukoll fil-każ ta' stazzjonijiet ta' distribuzzjoni tradizzjonali li 
mhumiex obligati jassistu fl-iżvilupp ta' xogħlijiet Ewropej. Il-ħolqien ta' kundizzjonijiet 
ugwali għandu tqis is-sitwazzjoni kollha, u għalhekk għandna noqogħdu attenti dwar obbligi 
ġodda.

Emenda 36
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 3f, paragrafu 3 , (Direttiva 89/552/KEE)

3. Stati Membri għandhom jirrapurtaw il-
Kummissjoni, mhux aktar tard mill-aħħar tar-
raba' sena wara l-adozzjoni ta' din id-
Direttiva u kull tliet snin wara dan dwar l-
implimentazzjoni tal-miżura stipulata fil-
paragrafu 1.

3. Stati Membri għandhom jirrapurtaw lill-
Kummissjoni, mhux aktar tard mill-aħħar tar-
raba' sena wara l-adozzjoni ta' din id-
Direttiva u kull sentejn wara dan dwar l-
implimentazzjoni tal-miżura stipulata fil-
paragrafu 1.

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' sentejn jidħol aħjar fl-iskeda kollha. Tliet snin huma żmien twil wisq meta tqis l-
iżvilupp mgħaġġel tas-servizzi l-ġodda.

Emenda 37
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 3f, paragrafu 4 , (Direttiva 89/552/KEE)

4. Fuq il-bażi ta' informazzjoni pprovduta 
mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 
filwaqt li tqis l-iżviluppi teknoloġiċi u tas-
suq.

4. Fuq il-bażi ta' informazzjoni pprovduta 
mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 
filwaqt li tqis l-iżviluppi teknoloġiċi u tas-suq 
u l-objettiv tad-diversita[ kulturali.
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Ġustifikazzjoni

Kif il-Kummissjoni tenfasizza wkoll fin-nota spjegattiva tagħha (u fil-Premessa 3), is-servizzi 
tal-midja awdjoviżivi mhux biss huma importanti ħafna għall-iżvilupp teknoloġiku iżda g
ħandhom wkoll impatt qawwi fuq id-demokrazija u d-diversita? kulturali.

Emenda 38
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 3g, punt d (Direttiva 89/552/KEE)

(d) kull forma ta' komunikazzjonijiet ta' 
reklamar awdjoviżiv u telebejgħ għal 
sigaretti u prodotti oħra tat-tabakk għandha 
tkunu projbita;

(d) kull forma ta' komunikazzjonijiet ta' 
reklamar awdjoviżiv għal sigaretti u prodotti 
oħra tat-tabakk għandha tkun projbita;

Ġustifikazzjoni

?ejda.

Emenda 39
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 3g, punt f (Direttiva 89/552/KEE)

(f) audiovisual commercial communications 
must not cause moral or ph�sical detriment 
to minors. Therefore the� shall not directl� 
exhort minors to bu�a product or service b� 
exploiting their inexperience or credulit�, 
directl� encourage themto persuade their 
parents or others to purchase the goods or 
services being advertised, exploit the special 
trust minors place in parents, teachers or 
other persons, or unreasonabl� show minors 
in dangerous situations.

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Ġustifikazzjoni
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Emenda Lingwistika

Emenda 40
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 3g, punt f (Direttiva 89/552/KEE)

(f) Komunikazzjonijiet ta' reklamar awdjovi
żiv m'għandux ikun ta' detriment morali jew 
fiżiku għall-persuni taħt l-eta�. Għalhekk 
m'għandhomx iġiegħlu, b'mod direttt, lill-
persuni taħt l-eta� jixtru prodott jew servizz 
billi jesplojtjaw in-nuqqas ta' esperjenza u 
innoċenza tagħhom, jinkoraġġuhom b'mod 
dirett biex jipperswadu lill-ġenituri tagħhom 
jew lill-ħaddieħor biex jixtru l-prodotti jew is-
servizzi rreklamati, jesplojtjaw il-fiduċja spe
ċjali li persuni taħt l-eta� għandhom fil-
ġenituri, l-għalliema jew persuni oħra, jew, 
b'mod mhux raġonevoli, juru persuni taħt l-
eta� f'sitwazzjonijiet perikolużi.

(f) Komunikazzjonijiet ta' reklamar awdjovi
żiv m'għandux ikun ta' detriment morali jew 
fiżiku għall-persuni taħt l-eta. Għalhekk m'g
ħandhomx iġiegħlu, b'mod dirett jew indirett,
lill-persuni taħt l-eta� jixtru prodott jew 
servizz , jinkoraġġuhom b'mod dirett jew 
indirett biex jipperswadu lill-ġenituri tag
ħhom jew lil ħaddieħor biex jixtru l-prodotti 
jew is-servizzi rreklamati, jesplojtjaw il-fidu
ċja speċjali li persuni taħt l-eta� għandhom 
fil-ġenituri, l-għalliema jew persuni oħra, jew 
juru persuni taħt l-eta� f'sitwazzjonijiet 
perikolużi, sakemm dawn ma jkunux 
ġustifikati għal skopijiet ta' tagħlim jew ta
ħriġ.

Ġustifikazzjoni

Il-frażi "b'mod mhux raġonevoli" mhijiex daqshekk preċiża u ma tantx tipprovdi ċertezza 
legali.

Emenda 41
ARTIKOLU 1, PUNT 6

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

1. Servizzi ta' midja awdjoviżivi li huma 
sponsorjati jew li jinkludu tqegħid tal-prodott 
għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

1. L-integrazzjoni ta' prodotti għandha 
tkun ipprojbita in ġenerali. Tqegħid tal-
prodott għandu jkun projbit fi programmi 
li mhumiex finzjoni, dawk li qishom 
finzjoni u fi programmi ta' l-isports.
Programmi ta' aħbarijiet u ta' ġrajjiet 
kurrenti, u reliġjużi u dokumentarji m'g
ħandhomx jiġu sponsorjati.
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Fejn huwa permess, servizzi ta' midja 
awdjoviżivi li huma sponsorjati jew li 
jinkludu tqegħid tal-prodott għandhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Irridu nżommu l-kontenut u r-reklamar separati. L-integrazzjoni tar-reklamar fil-programmi 
saret realta? fl-Istati Uniti u hemm tħassib serju li dan jista' jkun ta' dannu għall-kwalita?
tal-programmazzjoni. M'għandniex nirrepetu l-iżbalji tagħhom. Għall-Ewropa għandna ng
ħidu 'le' għall-integrazzjoni tar-reklamar u l-kontenut u għallinqas nippreżervaw l-integrita?
ta' l-istejjer tagħna.

Emenda 42
ARTIKOLU 1, PUNT 6

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

(ba) m'għandhomx jinkludu tqegħid tal-
prodott li jippreżenta prodotti b'mod 
prominenti mhux xierqa. "Il-prominenza li 
mhux xierqa" għandha tiġi determinata 
mill-preżenza rikorrenti tal-marka, prodott 
jew servizz kkonċernati, jew mill-mod kif ji
ġu ppreżentati, skond il-kontenut tal-
programmi li fih qed jidhru; 

Ġustifikazzjoni

Fil-'Komunikazzjoni interpretattiva dwar ċerti aspetti tad-dispożizzjonijiet dwar reklamar 
televiżiv fid-Direttiva "Televixin mingħajr fruntieri" (2004/C 102/02)', il-Kummissjoni ressqet 
il-kriterju tal-'Prominenza mhux xierqa' bl-iskop li tgħin l-awtoritajiet nazzjonali jiddistingwu 
bejn reklamar minn taħt u r-referenza legali għal prodotti, servizzi, marki u operaturi 
ekonomiċi.  Ir-rekwiżit tal-Prominenza mhux xierqa intuża f'ħafna mill-Istati Membri biex 
jipproteġu l-interessi tat-telespettaturi. L-inklużjoni tal-kriterju tal-Prominenza mhux xierqa 
fit-test li jorbot legalment tad-Direttiva żżid iċ-ċertezza legali, tagħti direzzjoni dwar kif 
prodotti għandhom ikunu ppreżentati bl-inqas mod li jtellef, u tiżgura li forom ta' tqegħid tal-
prodott mhux mixtieqa, bħal ma hija l-integrazzjoni ta' prodott, ma jistgħux jintużaw fi 
prodotti Ewropej.

Emenda 43
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ARTIKOLU 1, PUNT 6
Artikolu 3h, paragrafu 1, punt c (Direttiva 89/552/KEE)

(c) it-telespettaturi għandhom ikunu mg
ħarrfa b'mod ċar dwar l-eżistenza ta' ftehima 
dwar sponsorizzazzjoni u/jew l-eżistenza ta' 
tqegħid tal-prodott. Programmi sponsorizzati 
għandhom ikunu identifikati tali b'mod ċar 
permezz ta' l-isem, logo u/jew kwalunkwe 
simbolu ieħor ta' l-isponsor per eżempju 
b'referenza għall-prodott/i jew servizz/i tieg
ħu jew b'sinjal distint tiegħu b'mod xieraq 
skond il-programm, fil-bidu, waqt u/jew fl-aħ
ħar tal-programmi. Il-programmi li jinkludu 
tqegħid tal-prodott għandhom ikunu 
identifikati b'mod xieraq fil-bidu tal-
programm sabiex tkun evitata kull konfużjoni 
min-naħa tat-telespettatur.

(c) it-telespettaturi għandhom ikunu mg
ħarrfa b'mod ċar dwar l-eżistenza ta' ftehima 
dwar sponsorizzazzjoni u/jew l-eżistenza ta' 
tqegħid tal-prodott. Programmi sponsorizzati 
għandhom ikunu identifikati tali b'mod ċar 
permezz ta' l-isem, logo u/jew kwalunkwe 
simbolu ieħor ta' l-isponsor per eżempju 
b'referenza għall-prodott/i jew servizz/i tieg
ħu jew b'sinjal distint tiegħu b'mod xieraq 
skond il-programm, fil-bidu, u/jew waqt 
u/jew fl-aħħar tal-programmi. Il-programmi li 
huma kkommissjunati jew prodotti mix-
xandar, li jinkludu tqegħid tal-prodott g
ħandhom ikunu identifikati b'mod xieraq fil-
bidu u/jew waqt il-programm sabiex tkun 
evitata kull konfużjoni min-naħa tat-
telespettatur.

Ġustifikazzjoni

Irid ikun hemm kjarifika dwar ir-responsabilita�.

Emenda 44
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 3h, paragrafu 2 , (Direttiva 89/552/KEE)

2. Servizzi ta' midji awdjoviżivi m'g
ħandhomx ikunu sponsorizzati permezz ta' 
intrapriżi li l-attivita� prinċipali tagħhom hija 
l-manifattura jew il-bejgħ ta' sigaretti jew 
prodotti oħra tat-tabakk. Barra minn hekk, 
servizzi ta' midja awdjoviżivi m'għandhomx 
jinkludu tqegħid ta' prodotti tat-tabakk jew 
sigaretti, jew tqegħid tal-prodott minn 
intrapriżi li l-attivita� prinċipali tagħhom hija 
l-manifattura jew il-bejgħ ta' sigaretti jew 
prodotti oħra tat-tabakk. 

2. Servizzi ta' midji awdjoviżivi m'g
ħandhomx ikunu sponsorizzati permezz ta' 
intrapriżi li l-attivita� prinċipali tagħhom hija 
l-manifattura jew il-bejgħ ta' sigaretti jew 
prodotti oħra tat-tabakk. Barra minn hekk, 
servizzi ta' midja awdjoviżivi m'għandhomx 
jinkludu tqegħid ta' prodotti tat-tabakk jew 
sigaretti, jew tqegħid tal-prodott, fi 
programmi kkummissjonati jew prodotti 
minn fornitur ta' servizz tal-midja, minn 
intrapriżi li l-attivita� prinċipali tagħhom hija 
l-manifattura jew il-bejgħ ta' sigaretti jew 
prodotti oħra tat-tabakk.



PA\620957MT.doc 33/36 PE 374.499v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Irid ikun hemm kjarifika dwar ir-responsabilita? .

Emenda 45
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 3h, paragrafu 4 , (Direttiva 89/552/KEE)

4. News and current affairs, religious 
programmes and documentaries shall not 
be sponsored and not contain product 
placement. Audiovisual media services for 
children shall not contain product 
placement.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Diġa? spjegat f'Emenda 41.

Emenda 46
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 3ha (ġdid) (Direttiva 89/552/KE)

Artikolu 3ha
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Aċċessibilita[
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu mi
żuri xierqa biex gradwalment jiżguraw li 
servizzi ta' midja awdjoviżivi taħt il-ġuri
żdizzjoni tagħhom, isiru kompletament aċ
ċessibbli għall-persuni b'diżabilita[ . 

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni rapporti nazzjonali dwar l-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu kull 
sentejn.

Dan ir-rapport għandu, b'mod partikolari, 
jinkludi stqarrija statistika dwar il-progress 
li sar bil-ħsieb li tinkiseb aċċessibilita[
skond it-tifsira tal-paragrafu 1, ir-ra
ġunijiet għal kwalunkwe falliment biex 
jinkiseb progress, u l-miżuri adottati jew 
maħsuba sabiex din tinkiseb.

Ġustifikazzjoni

L-aċċessibilita? ta' servizzi ta' midja awdjoviżivi hija parti importanti mill-funzjonament sew 
tas-suq intern, b'konfomita? mal-Premessa 30. Persuni b'diżabilita? u/jew anzjani, li g
ħalihom il-kwistjoni ta' aċċessibilita? hija waħda kruċjali, jirrappreżentaw parti sinifikanti 
tal-konsumaturi ta' servizzi awdjoviżivi. Skond l-Istitut tar-Riċerka dwar is-Smigħ, iktar minn 
81 miljun Ewropew għandhom nuqqas ta' smigħ. Barra min hekk, hemm iktar minn 30 miljun 
Ewropew li huma għomja u għandhom problemi fil-vista. Ir-riċerka turi li numru kbir ta' 
persuni b'diżabilita? u/jew anzjani jaraw it-televixin. Dan jirrappreżenta suq li wieħed g
ħandu jipprovdi għalih. Obbligu li jkunu provduti servizzi ta' midja awdjoviżivi aċċessibbli 
żgur tistimola kompetizzjoni pożittiva għall-fornituri tas-servizzi u żżid il-funzjonament tas-
suq intern.

Emenda 47
ARTIKOLU 1, PUNT 9

Artikolu 10 (Direttiva 89/552/KEE)
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1. Reklamar televiżiv u telebejgħ għandhom 
ikun rikonoxxuti mal-ewwel u għandhom 
jibqgħu separati minn partijiet oħra tas-
servizz tal-programm permezz ta' mezzi otti
ċi u/jew akustiċi.

1. Reklamar televiżiv u telebejgħ għandhom 
ikunu rikonoxxuti mal-ewwel u għandhom 
ikunu distingwibbli mill-kontenut 
editorjali. Mingħajr preġudizzju għall-użu 
ta' tekniki ġodda ta' reklamar, reklamar 
televiżiv u telebejgħ għandhom jibqgħu 
separati minn partijiet oħra tas-servizz tal-
programm permezz ta' mezzi ottiċi u/jew 
akustiċi u/jew spazjali.

2. Isolated advertising and teleshopping 
spots, other than in sports programmes, 
shall remain the exception."

Ġustifikazzjoni

Iż-żamma tar-regola li spots iżolati għandhom jibqgħu l-eċċezzjoni (ħlief għall-isports) tqieg
ħed limitu artifiċjali fuq l-abilita? tax-xandara li jesploraw modi ġodda għall-pawżiet 
flimkien mat-telespettaturi. Studji riċenti juru li t-telespettaturi fil-fatt jippreferu spots ta' 
reklamar meta mqabbla ma' reklamar fi blokk għaliex huma inqas ta' ndħil minn pawżiet 
twal.

Emenda 48
ARTIKOLU 1, PUNT 10

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

2. It-trasmissjoni ta' films għat-televixin (li 
teskludi s-serji, s-'serials', programmi ta' 
divertiment ta' natura ħafifa u dokumentarji), 
xogħlijiet ċinematografiċi, programmi għat-
tfal u programmi ta' aħbarijiet jistgħu jiġu 
interrotti minn reklamar u/jew telebejgħ
darba għal kull perjodu ta' 35 minuta. 

2. It-trasmissjoni ta' films għat-televixin (li 
teskludi s-sensiiliet, s-serjejiet, programmi ta' 
divertiment ta' natura ħafifa u dokumentarji), 
xogħlijiet ċinematografiċi, programmi għat-
tfal u programmi ta' aħbarijiet jistgħu jiġu 
interrotti minn reklamar u/jew telebejgħ
darba għal kull perjodu ta' 30 minuta.  

L-ebda reklamar jew telebejgħ ma jista' jkun 
inkluż waqt servizzi reliġjużi.

L-ebda reklamar jew telebejgħ ma jista' jkun 
inkluż waqt servizzi reliġjużi.

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tar-regola ta' 35 minuta twassal inevitabbilment għal telf fid-dħul ta' dawk li 
jinvestu f'dawn il-ġeneri ta' programmi li jagħmlu inqas profitt. Peress li ħafna programmi ta' 
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aħbarijiet u tat-tfal mhumiex itwal minn 30 minuta, din tista' effettivament telimina r-
reklamar minn dawn il-programmi. L-effett ikun li jiġi mnaqqas l-impenn lejn, u l-investiment 
fi programmi ta' aħbarijiet u tat-tfal, b'mod  parikolari produzzjonijiet Ewropej oriġinali. G
ħalhekk, iż-żamma tar-regola kurrenti ta' 30 minuta għandha importanza kbira għall-
vijabilita? finanzjarja ta' dawn il-ġeneri ta' programmi. 

Emenda 49
ARTIKOLU 1, PUNT 13

Artikolu 18, paragrafu 2 , (Direttiva 89/552/KEE)

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għall-avviżi li 
jsiru mix-xandara b'konnessjoni mal-
programmi tagħhom stess u mal-prodotti an
ċillari li huma derivati direttatment minn 
dawn il-programmi, avviżi ta' 
sponsorizzazzjoni u tqegħid tal-prodott"

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għall-avviżi li 
jsiru mix-xandara b'konnessjoni mal-
programmi tagħhom stess, jew mal-
programmi ta' fornitur ieħor ta' servizzi ta' 
midja awdjoviżivi li jagħmel parti mill-
istess grupp ta' kumpaniji, u mal-prodotti 
anċillari li huma derivati direttatment minn 
dawn il-programmi, avviżi ta' 
sponsorizzazzjoni u tqegħid tal-prodott"

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni għalfejn jitħallew barra.

Emenda 50
ARTIKOLU 1, PUNT 14

Artikolu 18a (Direttiva 89/552/KEE)

L-Artikolu 18a huwa mħassar Spazji ta' opportunita[ ta' komunikazzjoni 
kummerċjali awdjoviżiva għandha tkun 
identifikata b'mod ċar bħala spazji ta' 
opportunita ta' telebejgħ permezz ta' mezzi 
ottiċi u akustiċi u t-tul tagħhom m'g
ħandux ikun ta' iktar minn sitt siegħat 
kuljum. 

Ġustifikazzjoni
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It-tneħħija totali ta' limit fil-ġurnata għal Spazji ta' opportunita? ta' Telebejgħ kif imniżżel fil-
proposta tal-Kummissjoni Ewropea billi jitħassar l-artikolu 18a tista' tqajjem numru ta' riskji 
sostanzjali u ma' tikkontribbwix għall-ebda objettiv partikolari tad-Direttiva.  Barra minn 
dan, u iktar importanti, in-nuqqas komplet ta' limitazzjonijiet u d-disponibilita? eċċessiva ta' 
ħin tal-midja għal Spazji ta' opportunita ta' Telebejgħ jippermetti lill-parteċipanti dubbjużi, u 
negozjanti brikkuni li jieħdu vantaġġ minn din il-possibilita? , u b'hekk ikun hemm impatt fuq 
ir-riżultati pożittivi li diġa? nkisbu mill-industrija permezz ta' programmi ta' 
regolamentazzjoni proprja u l-promozzjoni kontinwa ta' l-għola standards.  B'mod globali, 
din il-miżura tista' ddgħajjef l-isforzi ta' l-industrija tat-Telebejgħ fl-Ewropa biex jinħolqu l-g
ħola standards għall-konsumaturi.

Emenda 51
ARTIKOLU 1, PUNT 17

Artikolu 20 (Direttiva 89/552/KEE)

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, l-
Istati Membri, b'rispett mistħoqq lil-liġi 
Komunitarja, tista' tistabbilixxi 
kundizzjonijiet oħra barra minn dawk 
stipulati fl-Artikolu 11(2) u l-Artikolu 18 
rigward ix-xandir li huwa maħsub biss għat-
territorju nazzjonali li ma jistax ikun riċevut 
direttament jew indirettament mill-pubbliku, 
f'wieħed jew iktar mill-Istati Membri u 
rigward ix-xandiriet li m'għandhomx 
impatt sinifikanti f'termini tal-perċentwal 
ta' l-udjenza..

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, l-
Istati Membri, b'rispett mistħoqq lil-liġi 
Komunitarja, tista' tistabbilixxi 
kundizzjonijiet oħra barra minn dawk 
stipulati fl-Artikolu 11(2) u l-Artikolu 18 
rigward ix-xandir televiżiv li huwa maħsub 
biss għat-territorju nazzjonali li ma jistax 
ikun riċevut direttament jew indirettament 
mill-pubbliku, f'wieħed jew iktar mill-Istati 
Membri.

Ġustifikazzjoni

It-tfassil mhuwiex ċar u jista' joħloq problemi: għal xiex jirreferi t-terminu xandir? Kif jista' 
jitkejjel l-impatt tax-xandiriet fuq il-perċentwal ta' l-udjenza? Kif tista' tiddetermina jekk ix-
xandira hijiex maħsuba biss għat-territorju nazzjonali?

Sabiex tkun żgurata ċertezza legali, it-terminu xandir għandu jinbidel f'xandir televiżiv, u r-
referenza għal "xandiriet li m'għandhom..." għandha titħassar.

Emenda 52
ARTIKOLU 1, PUNT 22

Artikolu 26 (Direttiva 89/552/KEE)
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Mhux aktar tard minn [...], u kull sentejn 
wara dan, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva kif emendata u, jekk hemm bżonn, 
għandha tagħmel proposti oħra biex 
taddattah għall-iżviluppi fil-qasam ta' 
servizzi ta' midja awdjoviżivi, b'mod 
partikolari fid-dawl ta' żviluppi teknoloġiċi 
reċenti u l-kompetittivita� fis-settur.
.”

Mhux aktar tard minn [l-aħħar tal-ħames 
sena wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva.], 
u kull sentejn wara dan, il-Kummissjoni g
ħandha tissottometti lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva kif emendata, b'mod partikolar, 
rigward l-implimentazzjoni tal-miżuri 
stipulati fl-Artikolu 3f(1) u fl-Artikolu 3(h) 
a ġdid, u, jekk hemm bżonn, għandha tag
ħmel proposti oħra biex taddattah għall-i
żviluppi fil-qasam ta' servizzi ta' midja 
awdjoviżivi, b'mod partikolari fid-dawl ta' 
żviluppi teknoloġiċi reċenti u l-
kompetittivita� fis-settur u l-promozzjoni 
ta' diversita[ kulturali.

Emenda 53
ARTIKOLU 3

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħ
ħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispo
żizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux 
aktar tard minn Jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispo
żizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni bejn 
dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħ
ħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispo
żizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux 
aktar tard minn [sentejn] qabel.
Jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-
test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta’
korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u 
din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Skadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva tħalliet barra fit-test tal-Kummissjoni.
Implimentazzjoni fi żmien qasir hija mixtieqa sabiex tiżgura l-funzjonament sħiħ tas-suq 
intern għas-servizzi ta' midja awdjoviżivi u l-istess kundizzjonijiet ġusti għall-fornituri tas-
servizzi tal-midja kollha. Wara sentejn mill-implimentazzjoni tagħha, l-Istati Membri jridu 
jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar il-miżuri tagħhom ta' implimentazzjoni għal ċerti dispo
żizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Bl-istess mod, il-Kummissjoni trid tirrapporta lill-Kunsill u lill-
Parlament dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva wara tliet snin mill-implimentazzjoni tag
ħha (jew ħames snin wara l-adozzjoni tagħha).


