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Emenda 56
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-tixrid ta’ kontenut li huwa protett bi 
drittijiet tal-awtur u minn drittijiet u 
servizzi relatati inklużi kotba, 
produzzjonijiet awdjoviżivi u mużika 
rreġistrata jeħtieġ il-ħruġ ta’ liċenzji ta’ 
drittijiet minn detenturi differenti tad-
drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, bħall-
awturi, artisti, produtturi u pubblikaturi. 
Huwa normali għad-detenturi tad-drittijiet 
li jagħżlu bejn l-immaniġġjar individwali 
jew kollettiv tad-drittijiet tagħhom. L-
immaniġġjar tad-drittijiet tal-awtur u d-
drittijiet relatati jinkludi l-ħruġ ta’ liċenzji 
lil utenti, il-verifika tal-liċenzji u s-
sorveljanza tal-użu tad-drittijiet, l-infurzar 
tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati, 
il-ġbir tad-dħul mid-drittijiet derivat mill-
isfruttament tad-drittijiet u t-tqassim tal-
ammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet. 
Is-soċjetajiet kollettriċi jippermettu lid-
detenturi tad-drittijiet jiġu mħallsa għall-
użi li ma jkunux f’pożizzjoni biex 
jikkontrollaw jew jinfurzaw huma stess, 
inkluż fis-swieq mhux interni. Madankollu, 
dawn għandhom irwol soċjali u kulturali 
importanti bħala promoturi tad-diversità fl-
espressjonijiet kulturali billi jippermettu li 
r-repertorji l-aktar żgħar u l-anqas popolari 
jaċċessaw is-suq. L-Artikolu 167 tat-
TFUE jitlob lill-Unjoni sabiex tikkunsidra 
l-aspetti kulturali fl-azzjoni tagħha, b’mod 
partikolari biex tirrispetta u tippromwovi 
d-diversità tal-kulturi tagħha.

(2) It-tixrid ta’ kontenut li huwa protett bi 
drittijiet tal-awtur u minn drittijiet u 
servizzi relatati inklużi kotba, 
produzzjonijiet awdjoviżivi u mużika 
rreġistrata jeħtieġ il-ħruġ ta’ liċenzji ta’ 
drittijiet minn detenturi differenti tad-
drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, bħall-
awturi, artisti, produtturi u pubblikaturi. 
Huwa normali għad-detenturi tad-drittijiet 
li jagħżlu bejn l-immaniġġjar individwali 
jew kollettiv tad-drittijiet tagħhom. L-
immaniġġjar tad-drittijiet tal-awtur u d-
drittijiet relatati jinkludi l-ħruġ ta’ liċenzji 
lil utenti, il-verifika tal-liċenzji u s-
sorveljanza tal-użu tad-drittijiet, l-infurzar 
tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati, 
il-ġbir tad-dħul mid-drittijiet derivat mill-
isfruttament tad-drittijiet u t-tqassim tal-
ammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet. 
Is-soċjetajiet kollettriċi jippermettu lid-
detenturi tad-drittijiet jiġu mħallsa għall-
użi li ma jkunux f’pożizzjoni biex 
jikkontrollaw jew jinfurzaw huma stess, 
inkluż fis-swieq mhux interni. Madankollu, 
dawn għandhom irwol soċjali u kulturali 
importanti bħala promoturi tad-diversità fl-
espressjonijiet kulturali billi jippermettu li 
r-repertorji l-aktar żgħar u l-anqas popolari 
jaċċessaw is-suq.

Or. en

Emenda 57
Sabine Verheyen
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Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Is-servizzi ta' organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv lid-detenturi tad-
drittijiet u lill-utenti huma kruċjali għall-
iżvilupp u l-manteniment tax-xena 
kulturali fl-Ewropa u għat-tkabbir ta' 
industriji kreattivi li jkunu kulturalment 
diversi. L-organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv tad-drittijiet 
jappoġġjaw lill-awturi billi jiżviluppaw 
attivitajiet soċjali u kulturali importanti, 
billi jiżguraw aċċess għas-suq għal 
repertorji aktar impenjattivi jew li huma 
anqas popolari u għal artisti ġodda.

Or. en

Emenda 58
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikolu 167 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jitlob 
lill-Unjoni sabiex tikkunsidra l-aspetti 
kulturali fl-azzjoni tagħha, b’mod
partikolari biex tirrispetta u tippromwovi 
d-diversità tal-kulturi tagħha. Minn dan 
isegwi li l-Istati Membri għandhom 
jippreservaw, jirrispettaw u jippromwovu 
d-diversità kulturali. L-organizzazzjonijiet 
ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom u se 
jibqa' jkollhom irwol importanti bħala 
promoturi tad-diversità tal-espressjoni 
kulturali, kemm billi jagħmlu possibbli li 
r-repertorji żgħar u anqas popolari 
jkollhom aċċess għas-suq u billi jipprovdu 
servizzi soċjali, kulturali u edukattivi 
għall-benefiċċju tad-detenturi tad-drittijiet 



AM\933267MT.doc 5/111 PE508.268v01-00

MT

tagħhom u għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 59
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Meta jkunu stabbiliti fl-Unjoni, is-
soċjetajiet kollettriċi – bħala fornituri tas-
servizzi – għandhom jikkonformaw mar-
rekwiżiti nazzjonali skont id-
Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-
suq intern li tfittex li toħloq qafas 
ġuridiku biex tiżgura l-libertà ta’ 
stabbilment u l-moviment ħieles ta’ 
servizzi bejn l-Istati Membri. Dan jimplika 
li s-soċjetajiet kollettriċi għandhom ikunu 
liberi li jipprovdu s-servizzi tagħhom bejn 
il-fruntieri biex jirrappreżentaw id-
detenturi tad-dritt residenti jew stabbiliti fi 
Stati Membri oħra jew biex joħorġu 
liċenzji lill-utenti residenti jew stabbiliti fi 
Stati Membri oħra.

imħassar

Or. en

Emenda 60
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Meta jkunu stabbiliti fl-Unjoni, is-
soċjetajiet kollettriċi – bħala fornituri tas-
servizzi – għandhom jikkonformaw mar-

imħassar
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rekwiżiti nazzjonali skont id-
Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-
suq intern li tfittex li toħloq qafas 
ġuridiku biex tiżgura l-libertà ta’ 
stabbilment u l-moviment ħieles ta’ 
servizzi bejn l-Istati Membri. Dan jimplika 
li s-soċjetajiet kollettriċi għandhom ikunu 
liberi li jipprovdu s-servizzi tagħhom bejn 
il-fruntieri biex jirrappreżentaw id-
detenturi tad-dritt residenti jew stabbiliti fi 
Stati Membri oħra jew biex joħorġu 
liċenzji lill-utenti residenti jew stabbiliti fi 
Stati Membri oħra.

Or. de

Emenda 61
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Meta jkunu stabbiliti fl-Unjoni, is-
soċjetajiet kollettriċi – bħala fornituri tas-
servizzi – għandhom jikkonformaw mar-
rekwiżiti nazzjonali skont id-
Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-
suq intern li tfittex li toħloq qafas ġuridiku 
biex tiżgura l-libertà ta’ stabbilment u l-
moviment ħieles ta’ servizzi bejn l-Istati 
Membri. Dan jimplika li s-soċjetajiet 
kollettriċi għandhom ikunu liberi li
jipprovdu s-servizzi tagħhom bejn il-
fruntieri biex jirrappreżentaw id-detenturi 
tad-dritt residenti jew stabbiliti fi Stati 
Membri oħra jew biex joħorġu liċenzji lill-
utenti residenti jew stabbiliti fi Stati 
Membri oħra.

(3) Meta jkunu stabbiliti fl-Unjoni, is-
soċjetajiet kollettriċi – bħala fornituri tas-
servizzi – għandhom jikkonformaw mar-
rekwiżiti nazzjonali skont id-
Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-
suq intern li tfittex li toħloq qafas ġuridiku 
biex tiżgura l-libertà ta’ stabbilment u l-
moviment ħieles ta’ servizzi bejn l-Istati 
Membri. Dan jimplika li s-soċjetajiet 
kollettriċi għandhom ikunu kapaċi
jipprovdu s-servizzi tagħhom 
transkonfinalment biex jirrappreżentaw id-
detenturi tad-dritt residenti jew stabbiliti fi 
Stati Membri oħra jew biex joħorġu 
liċenzji lill-utenti residenti jew stabbiliti fi 
Stati Membri oħra.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli għall-awtoritajiet tal-Istati Membri li japprovaw lis-soċjetajiet 
kollettriċi qabel ma' dawn ikunu jistgħu joperaw.

Emenda 62
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Din id-Direttiva tirregola l-ammont 
minimu sabiex jinkiseb il-moviment ħieles 
ta’ servizzi fis-suq intern. Ma tinvolvix 
ruħha fil-miżuri meħuda mill-Istati 
Membri f’konformità mad-dritt 
Komunitarju biex tħares jew tippromwovi 
d-diversità kulturali u lingwistika kif ukoll 
objettivi soċjopolitiċi fl-interess tal-artisti. 
Il-kunċett ta’ raġunijiet aktar importanti 
li għandhom x'jaqsmu mal-interess 
pubbliku, li għalihom ssir referenza 
f’ċerti dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, 
ġie żviluppat mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-
ġurisprudenza tagħha rigward  l-Artikoli 
43 u 49 tat-TFUE u jista’ jkompli jevolvi. 
Mill-inqas dan ikopri r-raġunijiet li ġejjin, 
relevanti għal din id-direttiva: objettivi 
soċjopolitiċi, ħarsien ta’ dawk li jirċievu s-
servizzi, ħarsien ta’ proprjetà intelletwali, 
objettivi tal-politika kulturali, promozzjoni 
tal-lingwa nazzjonali, preservazzjoni tal-
wirt nazzjonali u kulturali. 

Or. de

Emenda 63
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jeżistu differenzi sinifikanti fir-regoli 
nazzjonali li jirregolaw il-funzjonament 
tas-soċjetajiet kollettriċi, b’mod partikolari 
fir-rigward tat-trasparenza u l-kontabbiltà 
lejn il-membri u d-detenturi tad-drittijiet 
tagħhom. Lil hinn mid-diffikultajiet li d-
detenturi tad-drittijiet mhux domestiċi 
jiltaqgħu magħhom meta jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom u ħafna drabi l-ġestjoni 
finanzjarja ħażina tad-dħul miġbur, il-
problemi li għandhom x’jaqsmu mal-
funzjonament tas-soċjetajiet kollettriċi 
jwasslu għal ineffiċjenzi fl-isfruttament 
tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati 
fis-suq intern għad-detriment bl-istess mod 
tal-membri tas-soċjetajiet kollettriċi, id-
detenturi tad-drittijiet u l-utenti. Dawn id-
diffikultajiet ma jirriżultawx mill-
funzjonament ta’ fornituri ta’ servizzi 
indipendenti tal-immaniġġjar ta’ drittijiet 
li jaġixxu bħala aġenti għad-detenturi 
tad-drittijiet għall-immaniġġjar tad-
drittijiet tagħhom fuq bażi kummerċjali u 
li fihom id-detenturi tad-drittijiet ma 
jeżerċitawx drittijiet ta’ sħubija.

(4) Jeżistu differenzi sinifikanti fir-regoli 
nazzjonali li jirregolaw il-funzjonament 
tas-soċjetajiet kollettriċi, b’mod partikolari 
fir-rigward tat-trasparenza u l-kontabbiltà 
lejn il-membri u d-detenturi tad-drittijiet 
tagħhom. Lil hinn mid-diffikultajiet li d-
detenturi tad-drittijiet mhux domestiċi 
jiltaqgħu magħhom meta jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom u ħafna drabi l-ġestjoni 
finanzjarja ħażina tad-dħul miġbur, il-
problemi li għandhom x’jaqsmu mal-
funzjonament tas-soċjetajiet kollettriċi 
jwasslu għal ineffiċjenzi fl-isfruttament 
tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati 
fis-suq intern għad-detriment bl-istess mod 
tal-membri tas-soċjetajiet kollettriċi, id-
detenturi tad-drittijiet u l-utenti.

Or. en

Emenda 64
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jeżistu differenzi sinifikanti fir-regoli 
nazzjonali li jirregolaw il-funzjonament 
tas-soċjetajiet kollettriċi, b’mod partikolari 
fir-rigward tat-trasparenza u l-kontabbiltà 
lejn il-membri u d-detenturi tad-drittijiet 
tagħhom. Lil hinn mid-diffikultajiet li d-
detenturi tad-drittijiet mhux domestiċi 

(4) Jeżistu differenzi sinifikanti fir-regoli 
nazzjonali li jirregolaw il-funzjonament 
tas-soċjetajiet kollettriċi, b’mod partikolari 
fir-rigward tat-trasparenza u l-kontabbiltà 
lejn il-membri u d-detenturi tad-drittijiet 
tagħhom. Lil hinn mid-diffikultajiet li d-
detenturi tad-drittijiet mhux domestiċi 
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jiltaqgħu magħhom meta jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom u ħafna drabi l-ġestjoni 
finanzjarja ħażina tad-dħul miġbur, il-
problemi li għandhom x’jaqsmu mal-
funzjonament tas-soċjetajiet kollettriċi 
jwasslu għal ineffiċjenzi fl-isfruttament 
tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati 
fis-suq intern għad-detriment bl-istess mod 
tal-membri tas-soċjetajiet kollettriċi, id-
detenturi tad-drittijiet u l-utenti. Dawn id-
diffikultajiet ma jirriżultawx mill-
funzjonament ta’ fornituri ta’ servizzi 
indipendenti tal-immaniġġjar ta’ drittijiet li 
jaġixxu bħala aġenti għad-detenturi tad-
drittijiet għall-immaniġġjar tad-drittijiet 
tagħhom fuq bażi kummerċjali u li fihom 
id-detenturi tad-drittijiet ma jeżerċitawx 
drittijiet ta’ sħubija.

jiltaqgħu magħhom meta jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom u ħafna drabi l-ġestjoni 
finanzjarja ħażina tad-dħul miġbur, il-
problemi li għandhom x’jaqsmu mal-
funzjonament tas-soċjetajiet kollettriċi 
jwasslu għal ineffiċjenzi fl-isfruttament 
tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati 
fis-suq intern għad-detriment bl-istess mod 
tal-membri tas-soċjetajiet kollettriċi, id-
detenturi tad-drittijiet u l-utenti. Dawn id-
diffikultajiet ma jirriżultawx mill-
funzjonament ta’ fornituri ta’ servizzi 
indipendenti tal-immaniġġjar ta’ drittijiet li 
jaġixxu bħala aġenti għad-detenturi tad-
drittijiet għall-immaniġġjar tad-drittijiet 
tagħhom fuq bażi kummerċjali u li fihom 
id-detenturi tad-drittijiet ma jeżerċitawx 
drittijiet ta’ sħubija sakemm huma ma 
jaġixxux f'kompetizzjoni diretta mas-
soċjetajiet kollettriċi fl-oqsma tal-ġbir u t-
tqassim tal-ammonti dovuti lid-detenturi 
tad-drittijiet. F'dawn il-każijiet, il-kriterji 
tas-sħubija u kontroll mill-membri 
mhumiex rilevanti.

Or. en

Emenda 65
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi tad-
drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati 
jkunu jistgħu jibbenefikaw b’mod sħiħ 
mis-suq intern meta d-drittijiet tagħhom 
ikunu qed jiġu mmaniġġjati b’mod 
kollettiv u li l-libertà tagħhom li 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom ma tiġix 
affettwata b’mod mhux xieraq, huwa 
neċessarju li jiġi pprovdut għall-
inklużjoni tal-garanziji xierqa fid-
dokumenti kostituttivi tas-soċjetajiet 

imħassar
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kollettriċi. Barra minn hekk, skont id-
Direttiva 2006/123/KE, is-soċjetajiet 
kollettriċi ma għandhomx jiddiskriminaw, 
b’mod dirett jew indirett, bejn id-detenturi 
tad-drittijiet fuq il-bażi tan-nazzjonalità 
tagħhom, il-post ta’ residenza jew is-sede 
prinċipali meta jipprovdu s-servizzi ta’ 
ġestjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 66
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi tad-
drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati 
jkunu jistgħu jibbenefikaw b’mod sħiħ 
mis-suq intern meta d-drittijiet tagħhom 
ikunu qed jiġu mmaniġġjati b’mod 
kollettiv u li l-libertà tagħhom li jeżerċitaw 
id-drittijiet tagħhom ma tiġix affettwata 
b’mod mhux xieraq, huwa neċessarju li 
jiġi pprovdut għall-inklużjoni tal-garanziji 
xierqa fid-dokumenti kostituttivi tas-
soċjetajiet kollettriċi. Barra minn hekk, 
skont id-Direttiva 2006/123/KE, is-
soċjetajiet kollettriċi ma għandhomx 
jiddiskriminaw, b’mod dirett jew indirett, 
bejn id-detenturi tad-drittijiet fuq il-bażi 
tan-nazzjonalità tagħhom, il-post ta’ 
residenza jew is-sede prinċipali meta 
jipprovdu s-servizzi ta’ ġestjoni tagħhom.

(8) Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi tad-
drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati 
jkunu jistgħu jibbenefikaw b’mod sħiħ 
mis-suq intern meta d-drittijiet tagħhom 
ikunu qed jiġu mmaniġġjati b’mod 
kollettiv u li l-libertà tagħhom li jeżerċitaw 
id-drittijiet tagħhom ma tiġi affettwata taħt 
l-ebda ċirkostanti, huwa neċessarju li jiġi 
pprovdut għall-inklużjoni tal-garanziji 
xierqa fid-dokumenti kostituttivi tas-
soċjetajiet kollettriċi. Barra minn hekk, 
skont id-Direttiva 2006/123/KE, is-
soċjetajiet kollettriċi ma għandhomx 
jiddiskriminaw, b’mod dirett jew indirett, 
bejn id-detenturi tad-drittijiet fuq il-bażi 
tan-nazzjonalità tagħhom, il-post ta’ 
residenza jew is-sede prinċipali meta 
jipprovdu s-servizzi ta’ ġestjoni tagħhom. 
Kull diskriminazzjoni diretta jew indiretta 
fuq il-bażi ta’ liċenzji li ngħataw qabel, il-
kobor tar-repertorju jew il-bejgħ mistenni 
għandha tiġi evitata.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Kull diskriminazzjoni diretta jew indiretta għandha tiġi evitata.

Emenda 67
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex ikunu jistgħu jiġu pprovduti u 
riċevuti servizzi ta’ ġestjoni kollettiva bejn 
il-fruntieri nazzjonali, id-detenturi tad-
drittijiet iridu jkunu jistgħu jagħżlu 
liberament is-soċjetà kollettriċi għall-
immaniġġjar tad-drittijiet tagħhom, bħal 
prestazzjoni pubblika jew id-drittijiet tax-
xandir, jew il-kategoriji ta’ drittijiet, bħal 
komunikazzjoni interattiva lill-pubbliku, 
sakemm is-soċjetà kollettriċi tkun diġà qed 
timmaniġġja dawn id-drittijiet. Dan ifisser 
li d-detenturi tad-drittijiet jistgħu faċilment 
jirtiraw id-drittijiet jew il-kategoriji ta’ 
drittijiet tagħhom minn soċjetà kollettriċi u 
jafdawhom jew jittrasferixxuhom kollha 
jew parti minnhom lil soċjetà kollettriċi 
oħra irrispettivament mill-Istat Membru ta’ 
residenza jew in-nazzjonalità tas-soċjetà 
kollettriċi jew tad-detentur tad-drittijiet. Is-
soċjetajiet kollettriċi li jimmaniġġjaw tipi 
differenti ta’ xogħlijiet u suġġetti oħra, 
bħal xogħlijiet letterarji, mużikali jew 
fotografiċi, għandhom ukoll jagħtu din il-
flessibbiltà lid-detenturi tad-drittijiet fir-
rigward tal-immaniġġjar ta’ tipi differenti 
ta’ xogħlijiet. Is-soċjetajiet kollettriċi 
għandhom jinfurmaw lid-detenturi tad-
drittijiet dwar din l-għażla u 
jippermettulhom jeżerċitaw b’mod kemm 
jista’ jkun faċli. Fl-aħħar nett, din id-
Direttiva ma għandhiex tippreġudika l-
possibbiltajiet tad-detenturi tad-drittijiet li 
jimmaniġġjaw id-drittijiet tagħhom b’mod 
individwali, inkluż fil-każ tal-użi mhux 

(9) Biex ikunu jistgħu jiġu pprovduti u 
riċevuti servizzi ta’ ġestjoni kollettiva bejn 
il-fruntieri nazzjonali, id-detenturi tad-
drittijiet iridu jkunu jistgħu jagħżlu 
liberament is-soċjetà kollettriċi għall-
immaniġġjar tad-drittijiet tagħhom, bħal 
prestazzjoni pubblika jew id-drittijiet tax-
xandir, jew il-kategoriji ta’ drittijiet, bħal 
komunikazzjoni interattiva lill-pubbliku, 
sakemm is-soċjetà kollettriċi tkun diġà qed 
timmaniġġja dawn id-drittijiet. Dan ifisser 
li d-detenturi tad-drittijiet jistgħu faċilment 
jirtiraw id-drittijiet jew il-kategoriji ta’ 
drittijiet tagħhom minn soċjetà kollettriċi u
jafdawhom jew jittrasferixxuhom kollha 
jew parti minnhom lil soċjetà kollettriċi 
oħra irrispettivament mill-Istat Membru ta’ 
residenza jew in-nazzjonalità tas-soċjetà 
kollettriċi jew tad-detentur tad-drittijiet. Is-
soċjetajiet kollettriċi li jimmaniġġjaw tipi 
differenti ta’ xogħlijiet u suġġetti oħra, 
bħal xogħlijiet letterarji, mużikali jew 
fotografiċi, għandhom ukoll jagħtu din il-
flessibbiltà lid-detenturi tad-drittijiet fir-
rigward tal-immaniġġjar ta’ tipi differenti 
ta’ xogħlijiet. Is-soċjetajiet kollettriċi 
għandhom jinfurmaw lid-detenturi tad-
drittijiet dwar din l-għażla u 
jippermettulhom jeżerċitaw b’mod kemm 
jista’ jkun faċli. Fl-aħħar nett, din id-
Direttiva għandha tipproteġi u ssaħħaħ il-
possibilitajiet tad-detenturi tad-drittijiet li 
jimmaniġġjaw id-drittijiet tagħhom b’mod 
individwali, inkluż fil-każ tal-użi mhux 
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kummerċjali. kummerċjali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-protezzjoni.

Emenda 68
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-eżerċizzju individwali tad-drittijiet 
ekonomiċi esklussiv, bħal kif inhu sikwit 
il-każ fis-settur awdjoviżiv, huwa wkoll 
konsistenti mal-għanijiet tas-suq intern 
minħabba li jikkonsolida d-drittijiet ta' 
sfruttament fil-produttur u għaldaqstant 
inaqqas il-potenzjal tal-frammentazzjoni.

Or. en

Emenda 69
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva jeħtieġ li 
titqies l-ispeċifiċità ta’ kull settur. B’mod 
partikolari, jeħtieġ li d-Direttiva tqis il-fatt 
li, fis-settur awdjoviżiv, ġeneralment 
ikkaratterizzat minn relazzjoni ta’ żbilanċ 
bejn l-awturi u l-produtturi, l-
immaniġġjar kollettiv huwa l-aħjar mezz 
biex ikun garantit li l-awturi jirċievu 
remunerazzjoni ġusta. Għaldaqstant, is-



AM\933267MT.doc 13/111 PE508.268v01-00

MT

soċjetajiet kollettriċi li jimmaniġġjaw id-
drittijiet tal-awturi fil-qasam awdjoviżiv 
jeħtiġilhom jipprevedu awtorizzazzjoni 
raggruppata għall-immaniġġjar tad-
drittijiet bla distinzjoni ta’ kategoriji. 
Għandhom ikunu awtorizzati wkoll 
jirregolaw il-kundizzjonijiet tal-irtirar tal-
awturi safejn dan jirriżulta li jkun ta’ 
ħtieġa biex jiżguraw il-kompitu tagħhom 
li jiġbru flimkien u jaqsmu l-kostijiet tal-
immaniġġjar għall-benefiċċju tal-awturi 
kollha, li jiddefendu u jippromwovu d-
diversità kulturali u ċ-ċertezza ġuridika 
għall-utenti.

Or. fr

Emenda 70
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Is-sħubija tas-soċjetajiet kollettriċi 
għandha tkun ibbażata fuq kriterji oġġettivi 
u nondiskriminatorji inkluż fir-rigward tal-
pubblikaturi li permezz ta’ ftehim dwar l-
isfruttament tad-drittijiet, huma intitolati 
għal sehem mid-dħul derivat mid-drittijiet 
immaniġġjati mis-soċjetajiet kollettriċi u 
biex jiġbru dan id-dħul mis-soċjetà 
kollettriċi.

(10) Is-sħubija tas-soċjetajiet kollettriċi 
għandha tkun ibbażata fuq kriterji oġġettivi 
u nondiskriminatorji inkluż fir-rigward tal-
assoċjazzjonijiet tad-detenturi tad-
drittijiet, bħal soċjetajiet kollettriċi oħra 
jew junjins tad-detenturi tad-drittijiet, u
tal-pubblikaturi li permezz ta’ ftehim dwar 
l-isfruttament tad-drittijiet, huma intitolati 
għal sehem mid-dħul derivat mid-drittijiet 
immaniġġjati mis-soċjetajiet kollettriċi u 
biex jiġbru dan id-dħul mis-soċjetà 
kollettriċi.

Or. en

Emenda 71
Cornelis de Jong
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Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Is-soċjetajiet kollettriċi huma 
mistennija li jaġixxu fl-aħjar interessi tal-
membri tagħhom. Għaldaqstant, huwa 
importanti li jiġu pprovduti sistemi li 
jippermettu lill-membri tas-soċjetajiet 
kollettriċi biex jeżerċitaw id-drittijiet ta’ 
sħubija tagħhom billi jieħdu sehem fil-
proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tas-
soċjetajiet. Ir-rappreżentazzjoni tal-
kategoriji differenti ta’ membri fil-proċess 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet għandu jkun 
wieħed ġust u bilanċjat. L-effettività tar-
regoli dwar il-laqgħat ġenerali tal-membri 
tas-soċjetajiet kollettriċi tista’ tintlaqgħat 
ħażin jekk ma jkunx hemm 
dispożizzjonijiet dwar kif għandhom 
jitmexxew il-laqgħat ġenerali. Għalhekk, 
huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-laqgħa
ġenerali tissejjaħ b’mod regolari, u 
talanqas darba f’sena, u li l-aktar 
deċiżjonijiet importanti għas-soċjetà 
kollettriċi jittieħdu matul il-laqgħa
ġenerali.

(11) L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv għandhom jaġixxu fl-aħjar 
interessi kollettivi tad-detenturi tad-
drittijiet li huma jirrappreżentaw. 
Għaldaqstant, huwa importanti li jiġu 
pprovduti sistemi li jippermettu lill-membri 
tas-soċjetajiet kollettriċi biex jeżerċitaw id-
drittijiet ta’ sħubija tagħhom billi jieħdu 
sehem fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
tas-soċjetajiet. Ir-rappreżentanza tal-
kategoriji differenti ta’ membri, bħall-
produtturi jew l-artisti, fil-proċess ta’ teħid 
ta’ deċiżjonijiet għandha tkun waħda ġusta
u bilanċjata. L-effettività tar-regoli dwar l-
assemblea ġenerali tal-membri tal-
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv tintlaqgħat ħażin jekk ma jkunx 
hemm dispożizzjonijiet dwar kif għandha 
titmexxa l-assemblea ġenerali. Għalhekk, 
huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-assemblea
ġenerali tissejjaħ b’mod regolari, u 
talanqas darba f’sena, u li l-aktar 
deċiżjonijiet importanti fl-
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv jittieħdu matul l-assemblea
ġenerali.

Or. en

Emenda 72
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-membri tas-soċjetajiet kollettriċi 
għandhom ikunu jistgħu jieħdu sehem u 
jivvutaw fil-laqgħa ġenerali; l-eżerċitar ta’ 
dawn id-drittijiet jista’ jkun biss suġġett 

(12) Il-membri tas-soċjetajiet kollettriċi 
għandhom ikunu jistgħu jieħdu sehem u 
jivvutaw fil-laqgħa ġenerali; l-eżerċitar ta’ 
dawn id-drittijiet jista’ jkun biss suġġett 
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għal restrizzjonijiet ġusti u proporzjonati. 
L-eżerċitar tad-drittijiet tal-votazzoni 
għandu jkun iffaċilitat.

għal restrizzjonijiet ġusti u proporzjonati. 
L-eżerċitar tad-drittijiet tal-votazzjoni 
għandu jkun iffaċilitat, u fejn possibbli 
permezz ta’ mezzi elettroniċi.

Or. de

Emenda 73
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-membri tas-soċjetajiet kollettriċi 
għandhom ikunu jistgħu jieħdu sehem u 
jivvutaw fil-laqgħa ġenerali; l-eżerċitar ta’ 
dawn id-drittijiet jista’ jkun biss suġġett 
għal restrizzjonijiet ġusti u proporzjonati. 
L-eżerċitar tad-drittijiet tal-votazzoni 
għandu jkun iffaċilitat.

(12) Il-membri kollha tas-soċjetajiet 
kollettriċi jistgħu jieħdu sehem fil-laqgħa 
ġenerali u għandhom id-dritt tal-vot; L-
eżerċitar tad-drittijiet tal-votazzoni attivi u 
passivi għandu jkun iffaċilitat għall-
membri kollha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemm l-ebda distinzjoni bejn il-membri; il-membri kollha għandu jkollhom 
id-dritt fl-istess livell u f’livell ġenerali u jkunu jistgħu jeżerċitawh b’mod faċli. 

Emenda 74
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-membri għandhom ikunu jistgħu 
jipparteċipaw fis-sorveljanza tal-
immaniġġjar tas-soċjetajiet kollettriċi. 
Għal dan il-għan, is-soċjetajiet kollettriċi
għandhom jistabbilixxu funzjoni 
superviżorja li tkun xierqa għall-istruttura 

(13) Il-membri għandhom ikunu jistgħu 
jipparteċipaw fis-sorveljanza tal-
immaniġġjar tal-organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv. Għal dan il-għan, l-
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv għandhom jistabbilixxu funzjoni 
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organizzattiva tagħhom u għandhom 
jippermettu lill-membri jiġu rappreżentati 
fil-korp li jeżerċita din il-funzjoni. Sabiex 
jevitaw li jimponu piż żejjed fuq is-
soċjetajiet kollettriċi ż-żgħar u biex 
jagħmlu l-obbligi li joħorġu minn din id-
Direttiva proporzjonati, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jeskludu lis-
soċjetajiet kollettriċi ż-żgħar milli 
jkollhom jorganizzaw funzjoni 
superviżorja bħal din, jekk jikkunsidraw 
dan meħtieġ.

superviżorja li tkun xierqa għall-istruttura 
organizzattiva tagħhom u għandhom 
jippermettu lill-membri jiġu rappreżentati 
fil-korp li jeżerċita din il-funzjoni. Sabiex 
jevitaw li jimponu piżijiet żejda fuq l-
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv iż-żgħar, b'konformità mal-
impenji għal regolazzjoni aħjar, u biex 
jagħmlu l-obbligi li joħorġu minn din id-
Direttiva proporzjonati, l-Istati Membri 
għandhom jeskludu lill-organizzazzjonijiet 
ta’ mmaniġġjar kollettiv iż-żgħar milli 
jkollhom jorganizzaw funzjoni 
superviżorja bħal din.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mar-regolazzjoni mtejba u mal-impenji tal-Kummissjoni, l-Istati Membri huma 
permessi li jeżentaw lill-mikrointrapriżi minn ċerti rekwiżiti li jistgħu jkunu ta' piż.

Emenda 75
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-membri għandhom ikunu jistgħu 
jipparteċipaw fis-sorveljanza tal-
immaniġġjar tas-soċjetajiet kollettriċi. 
Għal dan il-għan, is-soċjetajiet kollettriċi
għandhom jistabbilixxu funzjoni 
superviżorja li tkun xierqa għall-istruttura 
organizzattiva tagħhom u għandhom 
jippermettu lill-membri jiġu rappreżentati 
fil-korp li jeżerċita din il-funzjoni. Sabiex 
jevitaw li jimponu piż żejjed fuq is-
soċjetajiet kollettriċi ż-żgħar u biex 
jagħmlu l-obbligi li joħorġu minn din id-
Direttiva proporzjonati, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jeskludu lis-
soċjetajiet kollettriċi ż-żgħar milli jkollhom 
jorganizzaw funzjoni superviżorja bħal din, 

(13) Il-membri għandhom ikunu jistgħu 
jipparteċipaw fis-sorveljanza tal-
immaniġġjar tal-organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv. Għal dan il-għan, l-
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv għandhom jistabbilixxu funzjoni 
superviżorja li tkun xierqa għall-istruttura 
organizzattiva tagħhom u għandhom 
jippermettu lill-kategoriji differenti tal-
membri jiġu rappreżentati b'mod ugwali 
fil-korp li jeżerċita din il-funzjoni. Sabiex 
jevitaw li jimponu piż żejjed fuq is-
soċjetajiet kollettriċi ż-żgħar u biex 
jagħmlu l-obbligi li joħorġu minn din id-
Direttiva proporzjonati, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jeskludu lis-



AM\933267MT.doc 17/111 PE508.268v01-00

MT

jekk jikkunsidraw dan meħtieġ. soċjetajiet kollettriċi ż-żgħar milli jkollhom 
jorganizzaw funzjoni superviżorja bħal din, 
jekk jikkunsidraw dan meħtieġ.

Or. en

Emenda 76
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Meta l-ammonti dovuti lid-detenturi 
tad-drittijiet ma jkunux jistgħu jitqassmu, 
minħabba li l-organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv tkun naqset li 
tidentifika u tillokalizza d-detenturi tad-
drittijiet, ikun ta' diżinċentiv għall-
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv li jkunu diliġenti fl-isforzi 
tagħhom li jillokalizzaw id-detenturi tad-
drittijiet, jekk jitħallew iżommu l-flus u 
jużawhom għal għanijiet oħra f'każ li ma 
jirnexxilhomx. Peress li huma l-Istati 
Membri li għandhom ir-responsabilità 
primarja għall-politika kulturali, huwa 
xieraq li l-flus li ma jistgħux jitqassmu 
jitħallsu f'fond imwaqqaf u mmaniġġjat 
għal dan il-għan mill-Istat Membru li fih 
inġabru l-flus. Minn dakinhar il-fond 
ikun responsabbli għal kwalunkwe talbiet 
minn detenturi tad-drittijiet li jerġgħu 
jitfaċċaw. Barra minn hekk, kull Stat 
Membru għandu jiddeċiedi kif juża l-flus 
fil-fond għal finijiet relatati, bħal li 
jħallsu lil detenturi tad-drittijiet li jerġgħu 
jitfaċċaw skont id-Direttiva 2012/28/UE 
dwar ċerti użi permessi ta’ xogħlijiet 
orfni, li jiddiġitizzaw u jirrestawraw il-wirt 
kulturali, u li jippromwovu d-diversità 
kulturali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 12.2 emendat.

Emenda 77
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Billi d-detenturi tad-drittijiet huma 
intitolati li jitħallsu għall-isfruttament tad-
drittijiet tagħhom, huwa importanti għal
kull tnaqqis, minbarra t-tariffi għall-
immaniġġjar jew it-tnaqqis meħtieġa mil-
liġi nazzjonali, ikun deċiż mill-membri tas-
soċjetajiet kollettriċi u għas-soċjetajiet biex
ikunu trasparenti lejn id-detenturi tad-
drittijiet tagħhom fir-rigward tar-regoli li 
jirregolaw dan it-tnaqqis. Kull wieħed 
minn dawn id-detenturi tad-drittijiet 
għandu jkollu aċċess b’mod 
nondiskriminatorju għal kwalunkwe 
servizz soċjali, kulturali jew edukattiv li 
jkun iffinanzjat permezz ta’ dan it-tnaqqis. 
Madankollu, din id-Direttiva ma għandhiex 
taffettwa l-liġi nazzjonali dwar kwalunkwe 
aspett li mhux regolat minn din id-
Direttiva.

(16) Billi d-detenturi tad-drittijiet huma 
intitolati li jitħallsu għall-isfruttament tad-
drittijiet tagħhom, huwa importanti li kull 
tnaqqis, minbarra t-tariffi għall-
immaniġġjar, pereżempju tnaqqis għal 
finijiet soċjali, kulturali u edukattivi, jew 
it-tnaqqis meħtieġ mil-liġi nazzjonali, ikun 
deċiż mill-membri tas-soċjetajiet kollettriċi 
u li s-soċjetajiet ikunu trasparenti lejn id-
detenturi tad-drittijiet fir-rigward tar-regoli 
li jirregolaw dan it-tnaqqis. Kull wieħed 
minn dawn id-detenturi tad-drittijiet 
għandu jkollu aċċess b’mod 
nondiskriminatorju għal kwalunkwe 
servizz soċjali, kulturali jew edukattiv li 
jkun iffinanzjat permezz ta’ dan it-tnaqqis. 
Madankollu, din id-Direttiva ma għandhiex 
taffettwa l-liġi nazzjonali dwar kwalunkwe 
aspett li mhux regolat minn din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 78
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Billi d-detenturi tad-drittijiet huma (16) Billi d-detenturi tad-drittijiet huma 
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intitolati li jitħallsu għall-isfruttament tad-
drittijiet tagħhom, huwa importanti għal 
kull tnaqqis, minbarra t-tariffi għall-
immaniġġjar jew it-tnaqqis meħtieġa mil-
liġi nazzjonali, ikun deċiż mill-membri tas-
soċjetajiet kollettriċi u għas-soċjetajiet biex 
ikunu trasparenti lejn id-detenturi tad-
drittijiet tagħhom fir-rigward tar-regoli li 
jirregolaw dan it-tnaqqis. Kull wieħed 
minn dawn id-detenturi tad-drittijiet 
għandu jkollu aċċess b’mod 
nondiskriminatorju għal kwalunkwe 
servizz soċjali, kulturali jew edukattiv li 
jkun iffinanzjat permezz ta’ dan it-tnaqqis. 
Madankollu, din id-Direttiva ma għandhiex 
taffettwa l-liġi nazzjonali dwar kwalunkwe 
aspett li mhux regolat minn din id-
Direttiva.

intitolati li jitħallsu għall-isfruttament tad-
drittijiet tagħhom, huwa importanti li kull 
deċiżjoni dwar iż-żamma ta’ kwalunkwe 
kontribuzzjoni tittieħed mill-membri kollha 
tas-soċjetajiet kollettriċi u li s-soċjetajiet 
jiżvelaw lid-detenturi tad-drittijiet ir-regoli 
li jirregolaw din iż-żamma u 
jifformulawhom b’mod trasparenti. Kull 
wieħed minn dawn id-detenturi tad-
drittijiet għandu jkollu aċċess fi 
kwalunkwe ħin, u b'mod sempliċi u 
nondiskriminatorju għal kwalunkwe 
servizz soċjali, kulturali jew edukattiv li 
jkun iffinanzjat permezz ta’ dan it-tnaqqis. 
Madankollu, din id-Direttiva ma għandhiex 
taffettwa l-liġi nazzjonali dwar kwalunkwe 
aspett li mhux regolat minn din id-
Direttiva.

Or. de

Emenda 79
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Biex il-proċedura tiġi ssimplifikata, 
tiżdied it-trasparenza u jiġu evitati s-
sitwazzjonijiet fejn l-utenti jirċievu aktar 
minn fattura waħda għall-istess drittijiet 
fl-istess xogħlijiet,l -organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv jistgħu jikkooperaw. 
L-ispejjeż u l-benefiċċji tal-kooperazzjoni, 
li jistgħu jinkludu l-ippuljar ta' 
informazzjoni dwar liċenzji, bażi ta' dejta 
komuni u fatturar konġunt, jeħtieġu 
valutazzjoni ulterjuri.

Or. en
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Emenda 80
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Is-soċjetajiet kollettriċi u l-utenti 
għandhom jistabbilixxu wkoll proċeduri 
ta’ komunikazzjoni sabiex jippermettu lill-
utenti jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa 
dwar l-użu tal-liċenzji u jirrappurtaw 
b'mod preċiż, kemm jista' jkun possibbli, 
dwar l-użu attwali tax-xogħlijiet liċenzjati.

Or. en

Emenda 81
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Biex isaħħu l-fiduċja tad-detenturi tad-
drittijiet, l-utenti u s-soċjetajiet kollettriċi 
oħra fis-servizzi ta’ ġestjoni pprovduti 
minn soċjetajiet kollettriċi, kull soċjetà 
kollettriċi għandha tkun meħtieġa 
tistabbilixxi miżuri ta’ trasparenza 
speċifiċi. Għaldaqstant, kull soċjetà 
kollettriċi għandha tinforma lid-detenturi 
tad-drittijiet individwali, dwar l-ammonti 
mħallsa lilhom u t-tnaqqis korrispondenti li 
jsir. Dawn għandhom jipprovdu wkoll 
informazzjoni suffiċjenti, inkluża 
informazzjoni finanzjarja, lis-soċjetajiet 
kollettriċi l-oħra li jimmaniġġjaw id-
drittijiet tagħhom permezz ta’ ftehimiet ta’ 
rappreżentazzjoni. Kull soċjetà kollettriċi 
għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku, biżżejjed informazzjoni biex 
tiżgura li d-detenturi tad-drittijiet, l-utenti u
soċjetajiet kollettriċi oħra jifhmu kif inhi 

(19) Biex isaħħu l-fiduċja tad-detenturi tad-
drittijiet, l-utenti u s-soċjetajiet kollettriċi 
oħra fis-servizzi ta’ ġestjoni pprovduti 
minn soċjetajiet kollettriċi, kull soċjetà 
kollettriċi għandha tkun meħtieġa 
tistabbilixxi miżuri ta’ trasparenza 
speċifiċi. Għaldaqstant, kull soċjetà 
kollettriċi għandha tinforma lid-detenturi 
tad-drittijiet individwali, dwar l-ammonti 
mħallsa lilhom u t-tnaqqis korrispondenti li 
jsir. Dawn għandhom jipprovdu wkoll 
informazzjoni suffiċjenti, inkluża 
informazzjoni finanzjarja, lis-soċjetajiet 
kollettriċi l-oħra li jimmaniġġjaw id-
drittijiet tagħhom permezz ta’ ftehimiet ta’ 
rappreżentazzjoni. Kull soċjetà kollettriċi 
għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku, biżżejjed informazzjoni biex 
tiżgura li d-detenturi tad-drittijiet, l-utenti,
soċjetajiet kollettriċi oħra u l-pubbliku 
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strutturata u kif twettaq l-attivitajiet tagħha. 
B’mod partikolari, is-soċjetajiet kollettriċi 
għandhom jiżvelaw lid-detenturi tad-
drittijiet, lill-utenti u lil soċjetajiet 
kollettriċi oħra, il-kamp ta’ applikazzjoni 
tar-repertorju tagħhom u r-regoli tagħhom 
dwar il-ħlasijiet, it-tnaqqis u t-tariffi.

ġenerali jifhmu kif inhi strutturata u kif 
twettaq l-attivitajiet tagħha. B’mod 
partikolari, is-soċjetajiet kollettriċi 
għandhom jiżvelaw lid-detenturi tad-
drittijiet, lill-utenti, lil soċjetajiet kollettriċi 
oħra, il-kamp ta’ applikazzjoni tar-
repertorju tagħhom u r-regoli tagħhom 
dwar il-ħlasijiet, it-tnaqqis u t-tariffi u 
jagħmluhom aċċessibbli għall-pubbliku 
ġenerali.

Or. de

Emenda 82
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex jiġi żgurat li d-detenturi tad-
drittijiet ikunu f’pożizzjoni li jistgħu 
jissorveljaw il-prestazzjoni tas-soċjetajiet
kollettriċi tagħhom u jqabblu l-prestazzjoni 
rispettiva tagħhom, is-soċjetajiet kollettriċi
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku, rapport annwali dwar it-
trasparenza li jkun jinkludi informazzjoni 
finanzjarja verifikata kumparabbli li tkun 
speċifika għall-attivitajiet tas-soċjetajiet
kollettriċi. Is-soċjetajiet kollettriċi
għandhom ukoll iqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku, rapport annwali 
speċjali dwar l-użu tal-ammonti ddedikati 
lis-servizzi soċjali, kulturali u edukattivi. 
Sabiex jevitaw li jimponu piż żejjed fuq is-
soċjetajiet kollettriċi ż-żgħar u biex 
jagħmlu l-obbligi li jirriżultaw minn din id-
Direttiva proporzjonati, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jeskludu s-
soċjetajiet kollettriċi ż-żgħar minn ċerti 
obbligi ta’ trasparenza, jekk jikkunsidaw 
dan meħtieġ.

(20) Biex jiġi żgurat li d-detenturi tad-
drittijiet ikunu f’pożizzjoni li jistgħu 
jissorveljaw il-prestazzjoni tal-
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv tagħhom u jqabblu l-prestazzjoni 
rispettiva tagħhom, l-organizzazzjonijiet 
ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom 
iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, 
rapport annwali dwar it-trasparenza li jkun 
jinkludi informazzjoni finanzjarja 
verifikata kumparabbli li tkun speċifika 
għall-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv. L-
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv għandhom ukoll iqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku, rapport annwali 
speċjali dwar l-użu tal-ammonti ddedikati 
lis-servizzi soċjali, kulturali u edukattivi. 
Sabiex jevitaw li jimponu piżijiet żejda fuq 
l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv iż-żgħar, b'konformità mal-
impenji għal regolazzjoni aħjar, u biex 
jagħmlu l-obbligi li joħorġu minn din id-
Direttiva proporzjonati, l-Istati Membri 
għandhom jeskludu lill-organizzazzjonijiet 
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ta’ mmaniġġjar kollettiv iż-żgħar milli 
jkollhom jorganizzaw funzjoni 
superviżorja bħal din.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mar-regolazzjoni mtejba u mal-impenji tal-Kummissjoni, l-Istati Membri huma 
permessi li jeżentaw lill-mikrointrapriżi minn ċerti rekwiżiti li jistgħu jkunu ta' piż.

Emenda 83
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Din id-Direttiva hija bla ħsara 
għall-arranġamenti fl-Istati Membri dwar 
l-immaniġġjar tad-drittijiet bħall-ħruġ 
kollettiv estiż ta’ liċenzji, l-immaniġġjar 
kollettiv obbligatorju u l-presuppożizzjoni 
legali ta' rappreżentanza, jew it-
trasferiment tad-drittijiet, sakemm dawk l-
arranġamenti jkunu kompatibbli mal-liġi 
tal-Unjoni u mal-obbligu internazzjonali 
tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha. Fil-
każ ta' immaniġġjar kollettiv obbligatorju 
għax-xogħlijiet kollha f'kategorija 
rilevanti tad-drittijiet jew it-tip tal-
kontenut, l-obbligu li jiġu ppubblikat ir-
repertorju mhuwiex meħtieġ meta wieħed 
biss huwa attivament obbligat.

Or. en

Emenda 84
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Premessa 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Filwaqt li l-Internet ma għandu l-ebda 
konfini, is-suq online għas-servizzi tal-
mużika fl-UE għadu frammentat, u għadu 
ma ntlaħaq l-ebda suq uniku b’mod sħiħ. 
F’numru ta’ każijiet, il-kumplessità u d-
diffikultà assoċjati mal-ġestjoni kollettiva 
tad-drittijiet fl-Ewropa aggravaw din il-
frammentazzjoni tas-suq diġitali Ewropew 
għas-servizzi tal-mużika online. Din is-
sitwazzjoni tikkuntrasta ħafna t-talba li qed 
tikber malajr ħafna tal-konsumaturi għall-
aċċess għal kontenut diġitali u servizzi 
innovattivi assoċjati, inkluż lil hinn minn 
fruntieri nazzjonali.

(22) Filwaqt li l-Internet ma għandu l-ebda 
konfini, is-suq online għas-servizzi tal-
mużika fl-UE għadu frammentat, u għadu 
ma ntlaħaq l-ebda suq uniku b’mod sħiħ. 
F’numru ta’ każijiet, il-kumplessità u d-
diffikultà assoċjati mal-ġestjoni kollettiva 
tad-drittijiet fl-Ewropa aggravaw din il-
frammentazzjoni tas-suq diġitali Ewropew 
għas-servizzi tal-mużika online. Din is-
sitwazzjoni tikkuntrasta ħafna t-talba li qed 
tikber malajr ħafna tal-konsumaturi għall-
aċċess għal kontenut diġitali u servizzi 
innovattivi assoċjati, inkluż lil hinn minn 
fruntieri nazzjonali. Minħabba f'hekk, il-
potenzjal tat-teknoloġija tal-informazzjoni 
għadu mhux sfruttat u l-konsumaturi 
huma mċaħħda minn suq uniku diġitali 
mingħajr fruntieri fir-rigward tal-mużika. 
Għaldaqstant huwa importanti li nimxu 'l 
quddiem sabiex niżguraw li jkun hemm 
status ugwali għall-moviment ħieles tal-
prodotti u s-servizzi kemm fiżikament kif 
ukoll diġitalment.

Or. en

Emenda 85
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-għoti ta' liċenzji multiterritorjali 
multirepertorjali għad-drittijiet ta' mużika 
online u s-salvagwardja tar-
remunerazzjoni ġusta u adegwata għad-
detenturi tad-drittijiet mill-
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv huwa fl-interess ekonomiku u 
kulturali ġenerali tal-Unjoni Ewropea u 
taċ-ċittadini tagħha. Il-kooperazzjoni 
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transkonfinali tal-organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv jew il-
konsolidazzjoni tal-attivitajiet tagħhom ta' 
liċenzjar biex jippuljaw ir-repertorji 
kumplimentari rispettivi tagħhom huma 
indispensabbli għat-twaqqif u l-
funzjonament ta' sistema effiċjenti ta' 
liċenzji multiterritorjali multirepertorjali 
għad-drittijiet online f'xogħlijiet tal-
mużika.

Or. en

Emenda 86
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fis-settur tal-mużika online, fejn il-
ġestjoni kollettiva tad-drittijiet tal-awturi 
fuq bażi territorjali tibqa’ n-norma, huwa 
essenzjali li jinħolqu kundizzjonijiet li 
jwasslu għall-prattiki ta’ ħruġ ta’ liċenzji l-
aktar effettivi mis-soċjetajiet kollettriċi, 
f’kuntest transfruntier dejjem jikber. 
Għaldaqstant huwa xieraq li jiġi pprovdut 
sett ta’ regoli li jikkoordinaw il-
kundizzjonijiet bażiċi għall-forniment mis-
soċjetajiet kollettriċi ta’ ħruġ ta’ liċenzji 
multiterritorjali kollettivi tad-drittijiet 
online tal-awturi f’xogħlijiet mużikali. 
Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom 
jiżguraw il-kwalità minima meħtieġa mis-
servizzi transtransfruntiera pprovduti mis-
soċjetajiet kollettriċi, b’mod partikolari 
f’termini ta’ trasparenza tar-repertorju 
rappreżentat u ta’ preċiżjoni tal-flussi 
finanzjarji relatati mal-użu tad-drittijiet. 
Dawn għandhom jistabbilixxu wkoll qafas 
biex jiffaċilita l-aggregazzjoni volontarja 
tar-repertorju ta’ mużika biex b’hekk 
inaqqsu l-għadd ta’ liċenzji li għandu 
bżonn utent biex jopera servizz 

(24) Fis-settur tal-mużika online, fejn il-
ġestjoni kollettiva tad-drittijiet tal-awturi 
fuq bażi territorjali tibqa’ n-norma, huwa 
essenzjali li jinħolqu kundizzjonijiet li 
jwasslu għall-prattiki ta’ ħruġ ta’ liċenzji l-
aktar effettivi mill-organizzazzjonijiet tal-
immaniġġjar kollettiv, f’kuntest 
transkonfinali dejjem jikber. Għaldaqstant 
huwa xieraq li jiġi pprovdut sett ta’ regoli 
li jikkoordinaw il-kundizzjonijiet bażiċi 
għall-forniment mill-organizzazzjonijiet 
tal-immaniġġjar kollettiv ta’ ħruġ ta’ 
liċenzji multiterritorjali kollettivi tad-
drittijiet online tal-awturi f’xogħlijiet 
mużikali, biex b'hekk titkabbar l-għażla 
tal-konsumaturi u jsir avvanz lejn it-
tlestija tas-Suq Uniku Diġital. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jiżguraw il-
kwalità minima meħtieġa mis-servizzi 
transkonfinali pprovduti mill-
organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar
kollettiv, b’mod partikolari f’termini ta’ 
trasparenza tar-repertorju rappreżentat u ta’ 
preċiżjoni tal-flussi finanzjarji relatati mal-
użu tad-drittijiet. Dawn għandhom 
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multiterritorjali. Dawn id-dispożizzjonijiet 
għandhom jippermettu soċjetà kollettriċi
titlob soċjetà kollettriċi oħra biex 
tirrappreżenta r-repertorju tagħha fuq bażi 
multiterritorjali meta ma hija stess ma 
tkunx tista’ tissodisfa r-rekwiżiti. Għandu 
jkun hemm obbligu fuq is-soċjetà rikjesta, 
sakemm din taggrega r-repertorji u toffri 
jew toħroġ liċenzji multiterrirorjali, biex 
taċċetta l-mandat tas-soċjetà li tagħmel it-
talba. L-iżvilupp ta’ servizzi ta’ mużika 
online legali fl-Ewropa kollha għandu 
jikkontribwixxi wkoll għall-ġlieda kontra l-
piraterija.

jistabbilixxu wkoll qafas biex jiffaċilita l-
aggregazzjoni volontarja tar-repertorju ta’ 
mużika biex b’hekk inaqqsu l-għadd ta’ 
liċenzji li għandu bżonn utent biex jopera 
servizz multiterritorjali. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jippermettu lil 
organizzazzjon tal-immaniġġjar kollettiv 
titlob organizzazzjon tal-immaniġġjar 
kollettiv oħra biex tirrappreżenta r-
repertorju tagħha fuq bażi multiterritorjali 
meta ma hija stess ma tkunx tista’ 
tissodisfa r-rekwiżiti. Għandu jkun hemm 
obbligu fuq is-soċjetà rikjesta, sakemm din 
taggrega r-repertorji u toffri jew toħroġ 
liċenzji multiterrirorjali, biex taċċetta l-
mandat tas-soċjetà li tagħmel it-talba. L-
iżvilupp ta’ servizzi ta’ mużika online 
legali fl-Ewropa kollha għandu 
jikkontribwixxi wkoll għall-ġlieda kontra l-
piraterija.

Or. en

Emenda 87
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fis-settur tal-mużika online, fejn il-
ġestjoni kollettiva tad-drittijiet tal-awturi 
fuq bażi territorjali tibqa’ n-norma, huwa 
essenzjali li jinħolqu kundizzjonijiet li 
jwasslu għall-prattiki ta’ ħruġ ta’ liċenzji l-
aktar effettivi mis-soċjetajiet kollettriċi, 
f’kuntest transfruntier dejjem jikber. 
Għaldaqstant huwa xieraq li jiġi pprovdut 
sett ta’ regoli li jikkoordinaw il-
kundizzjonijiet bażiċi għall-forniment mis-
soċjetajiet kollettriċi ta’ ħruġ ta’ liċenzji 
multiterritorjali kollettivi tad-drittijiet 
online tal-awturi f’xogħlijiet mużikali. 
Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom 
jiżguraw il-kwalità minima meħtieġa mis-

(24) Għall-kuntrarju tas-setturi kreattivi, 
fejn il-liċenzjar dirett għandu rwol 
prominenti, il-ġestjoni kollettiva tad-
drittijiet tal-awturi fuq bażi territorjali 
għadha n-norma, Għaldaqstant, huwa 
essenzjali li jinħolqu kundizzjonijiet li 
jwasslu għall-prattiki ta’ ħruġ ta’ liċenzji l-
aktar effettivi mis-soċjetajiet kollettriċi, 
f’kuntest transkonfinali dejjem jikber. 
Għaldaqstant huwa xieraq li jiġi pprovdut 
sett ta’ regoli li jikkoordinaw il-
kundizzjonijiet bażiċi għall-forniment mis-
soċjetajiet kollettriċi ta’ ħruġ ta’ liċenzji 
multiterritorjali kollettivi tad-drittijiet 
online tal-awturi f’xogħlijiet mużikali. 
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servizzi transtransfruntiera pprovduti mis-
soċjetajiet kollettriċi, b’mod partikolari 
f’termini ta’ trasparenza tar-repertorju 
rappreżentat u ta’ preċiżjoni tal-flussi 
finanzjarji relatati mal-użu tad-drittijiet. 
Dawn għandhom jistabbilixxu wkoll qafas 
biex jiffaċilita l-aggregazzjoni volontarja 
tar-repertorju ta’ mużika biex b’hekk 
inaqqsu l-għadd ta’ liċenzji li għandu 
bżonn utent biex jopera servizz 
multiterritorjali. Dawn id-dispożizzjonijiet 
għandhom jippermettu soċjetà kollettriċi 
titlob soċjetà kollettriċi oħra biex 
tirrappreżenta r-repertorju tagħha fuq bażi 
multiterritorjali meta ma hija stess ma 
tkunx tista’ tissodisfa r-rekwiżiti. Għandu 
jkun hemm obbligu fuq is-soċjetà rikjesta, 
sakemm din taggrega r-repertorji u toffri 
jew toħroġ liċenzji multiterrirorjali, biex 
taċċetta l-mandat tas-soċjetà li tagħmel it-
talba. L-iżvilupp ta’ servizzi ta’ mużika 
online legali fl-Ewropa kollha għandu 
jikkontribwixxi wkoll għall-ġlieda kontra l-
piraterija.

Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom 
jiżguraw il-kwalità minima meħtieġa mis-
servizzi transkonfinali pprovduti mis-
soċjetajiet kollettriċi, b’mod partikolari 
f’termini ta’ trasparenza tar-repertorju 
rappreżentat u ta’ preċiżjoni tal-flussi 
finanzjarji relatati mal-użu tad-drittijiet. 
Dawn għandhom jistabbilixxu wkoll qafas 
biex jiffaċilita l-aggregazzjoni volontarja 
tar-repertorju ta’ mużika biex b’hekk 
inaqqsu l-għadd ta’ liċenzji li għandu 
bżonn utent biex jopera servizz 
multiterritorjali. Dawn id-dispożizzjonijiet 
għandhom jippermettu soċjetà kollettriċi 
titlob soċjetà kollettriċi oħra biex 
tirrappreżenta r-repertorju tagħha fuq bażi 
multiterritorjali meta ma hija stess ma 
tkunx tista’ tissodisfa r-rekwiżiti. Għandu 
jkun hemm obbligu fuq is-soċjetà rikjesta, 
sakemm din taggrega r-repertorji u toffri 
jew toħroġ liċenzji multiterrirorjali, biex 
taċċetta l-mandat tas-soċjetà li tagħmel it-
talba. L-iżvilupp ta’ servizzi ta’ mużika 
online legali fl-Ewropa kollha għandu 
jikkontribwixxi wkoll għall-ġlieda kontra l-
piraterija.

Or. en

Emenda 88
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Ġeneralment, l-organizzazzjonijiet 
tax-xandir jiddependu fuq liċenzji minn 
soċjetà kollettriċi lokali, għax-xandiriet 
tagħhom ta’ programmi tat-televiżjoni u 
tar-radju li jinkludu xogħlijiet mużikali. 
Ħafna drabi, din il-liċenzja hija limitata 
għal attivitajiet ta’ xandir. Se tkun 
meħtieġa liċenzja għad-drittijiet online 
f’xogħlijiet mużikali sabiex dawn ix-

(35) Ġeneralment, l-organizzazzjonijiet 
tax-xandir jiddependu fuq liċenzji minn 
soċjetà kollettriċi lokali, għax-xandiriet 
tagħhom ta’ programmi tat-televiżjoni u 
tar-radju li jinkludu xogħlijiet mużikali. Se 
tkun meħtieġa liċenzja għad-drittijiet 
online f’xogħlijiet mużikali sabiex dawn 
ix-xandiriet tat-televiżjoni jew tar-radju 
jkunu wkoll disponibbli online. Sabiex 
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xandiriet tat-televiżjoni jew tar-radju jkunu 
wkoll disponibbli online. Sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta’ liċenzji ta’ drittijiet 
mużikali online għall-finijiet ta’ 
trażmissjoni simultanja u mdewmata’ 
xandiriet tat-televiżjoni jew tar-radju
jeħtieġ li tiġi pprovduta deroga mir-regoli 
li nkella tkun tapplika għall-ħruġ ta’ 
liċenzji multiterritorjali ta’ xogħlijiet 
mużikali għall-użi online. Din id-deroga 
għandha tkun limitata għal dak li huwa 
neċessarju biex ikun possibbli aċċess għal 
programmi tat-televiżjoni jew tar-radju u 
għal materjal li għandu relazzjoni ċara u 
subordinata għax-xandir oriġinali prodott 
għal pereżempju supplimentazzjoni, 
previżjoni jew reviżjoni ta' dak il-
programm tat-televiżjoni jew tar-radju. 
Dik id-deroga ma għandhiex topera b’tali 
mod li tfixkel il-kompetizzjoni b’servizzi 
oħra li jagħtu aċċess lill-konsumaturi għal 
xogħlijiet mużikali jew awdjoviżivi 
individwali, jew twassal għal prattiki 
restrittivi, bħal qsim tas-suq u tal-
konsumaturi, bi ksur tal-Artikoli 101 jew 
102 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.

ikun iffaċilitat il-ħruġ ta’ liċenzji ta’ 
drittijiet mużikali online fl-interess tal-
aċċessibilità jeħtieġ li tiġi pprovduta 
deroga mir-regoli li nkella tkun tapplika 
għall-ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ 
xogħlijiet mużikali għall-użi online. Din 
id-deroga għandha tkun limitata għal dak li 
huwa neċessarju biex ikun possibbli aċċess 
għal programmi tat-televiżjoni jew tar-
radju u sabiex ikun hemm possibilità ta’ 
offerti online marbuta ma’ servizzi lineari 
tax-xandir. Dik id-deroga ma għandhiex 
topera b’tali mod li tfixkel il-kompetizzjoni 
b’servizzi oħra li jagħtu aċċess lill-
konsumaturi għal xogħlijiet mużikali jew 
awdjoviżivi individwali, jew twassal għal 
prattiki restrittivi, bħal qsim tas-suq u tal-
konsumaturi, bi ksur tal-Artikoli 101 jew 
102 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.

Or. de

Emenda 89
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Huwa neċessarju li jiġi żgurat l-
infurzar effettiv tad-dispożizzjonijiet tal-
liġi nazzjonali adottati skont din id-
Direttiva. Is-soċjetajiet kollettriċi 
għandhom joffru lill-membri tagħhom, 
proċeduri speċifiċi għall-indirizzar tal-
ilmenti u s-soluzzjoni tat-tilwim. Dawn il-
proċeduri għandhom ukoll jitqiegħdu għad-

(36) Huwa neċessarju li jiġi żgurat l-
infurzar effettiv tad-dispożizzjonijiet tal-
liġi nazzjonali adottati skont din id-
Direttiva. Is-soċjetajiet kollettriċi 
għandhom joffru lill-membri tagħhom, 
proċeduri speċifiċi għall-indirizzar tal-
ilmenti u s-soluzzjoni tat-tilwim. Dawn il-
proċeduri għandhom ukoll jitqiegħdu għad-
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dispożizzjoni ta’ detenturi tad-drittijiet 
oħra li huma rrappreżentati mis-soċjetà 
kollettriċi. Huwa xieraq ukoll li jiġi żgurat 
li l-Istati Membri jkollhom korpi ta’ 
soluzzjoni tat-tilwim indipendenti, 
imparzjali u effettivi li jkunu kapaċi jsibu 
soluzzjoni għal tilwim kummerċjali bejn is-
soċjetajiet kollettriċi u l-utenti fuq 
kundizzjonijiet ta’ ħruġ ta’ liċenzji eżistenti 
jew proposti kif ukoll fuq sitwazzjonijiet 
fejn jiġi rifjutat li tingħata liċenzja. Barra 
minn hekk, l-effettività tar-regoli dwar l-
għoti ta’ liċenzji multiterritorjali tad-
drittijiet online f’xogħlijiet mużikali tista’ 
tinlaqat ħażin jekk it-tilwim bejn is-
soċjetajiet kollettriċi u l-kontropartijiet 
tagħhom ma jiġix riżolt malajr u b’mod 
effiċjenti minn korpi indipendenti u 
imparzjali. B’riżultat ta’ dan, huwa xieraq 
li, mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ 
aċċess għal tribunal, jiġu pprovduti 
proċeduri extra ġudizzjarji aċċessibbli 
faċilment, effiċjenti u imparzjali biex jiġu 
riżolti min-naħa waħda, il-kunflitti bejn is-
soċjetajiet kollettriċi u min-naħa l-oħra, 
bejn il-fornituri tas-servizzi online tal-
mużika, id-detenturi tad-drittijiet jew is-
soċjetajiet kollettriċi.

dispożizzjoni ta’ detenturi tad-drittijiet 
oħra li huma rrappreżentati mis-soċjetà 
kollettriċi. Huwa xieraq ukoll li jiġi żgurat 
li l-Istati Membri jkollhom korpi ta’ 
soluzzjoni tat-tilwim indipendenti, 
imparzjali u effettivi li jkunu kapaċi jsibu 
soluzzjoni għal tilwim kummerċjali bejn is-
soċjetajiet kollettriċi u l-utenti fuq 
kundizzjonijiet ta’ ħruġ ta’ liċenzji eżistenti 
jew proposti kif ukoll fuq sitwazzjonijiet 
fejn jiġi rifjutat li tingħata liċenzja. Barra 
minn hekk, l-effettività tar-regoli dwar l-
għoti ta’ liċenzji multiterritorjali tad-
drittijiet online f’xogħlijiet mużikali tista’ 
tinlaqat ħażin jekk it-tilwim bejn is-
soċjetajiet kollettriċi u l-kontropartijiet 
tagħhom ma jiġix riżolt malajr u b’mod 
effiċjenti minn korpi indipendenti u 
imparzjali. B’riżultat ta’ dan, huwa xieraq 
li, mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ 
aċċess għal qorti, jiġu pprovduti proċeduri 
extra ġudizzjarji aċċessibbli faċilment, 
effiċjenti u imparzjali biex jiġu riżolti min-
naħa waħda, il-kunflitti bejn is-soċjetajiet 
kollettriċi u min-naħa l-oħra, bejn il-
fornituri tas-servizzi online tal-mużika, id-
detenturi tad-drittijiet jew is-soċjetajiet 
kollettriċi.

Or. en

Emenda 90
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
mħaddna b’mod partikolari mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Ir-rekwiżit tad-Direttiva li jgħid 
li għandhom ikunu disponibbli għall-
membri, id-detenturi tad-drittijiet, l-utenti u 

(41) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
mħaddna b’mod partikolari mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Ir-rekwiżit tad-Direttiva li jgħid 
li għandhom ikunu disponibbli għall-
membri, id-detenturi tad-drittijiet, l-utenti u 
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s-soċjetajiet kollettriċi, mekkaniżmi għas-
soluzzjoni tat-tilwim, ma għandux iżomm 
lill-partijiet milli jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom ta’ aċċess għal tribunal kif 
garantit fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

s-soċjetajiet kollettriċi, mekkaniżmi għas-
soluzzjoni tat-tilwim, ma għandux iżomm 
lill-partijiet milli jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom ta’ aċċess għal qorti kif garantit 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 91
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
huma mingħajr preġudizzju għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar il-liġi tal-
kompetizzjoni, u kwalunkwe liġi oħra 
rilevanti f’oqsma oħra inklużi l-
kunfidenzjalità, is-sigrieti tan-negozju, il-
privatezza, l-aċċess għad-dokumenti, il-liġi 
tal-kuntratti u l-liġi internazzjonali privata 
li huma relatati mal-liġijiet u l-
ġurisdizzjoni tal-qrati.

(43) Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
huma mingħajr preġudizzju għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar il-liġi tal-
kompetizzjoni, u kwalunkwe liġi oħra 
rilevanti f’oqsma oħra inklużi l-
kunfidenzjalità, partikolarment fir-rigward 
ta' ftehimiet individwali u ftehimiet ta' 
non-divulgazjoni, is-sigrieti tan-negozju, 
il-privatezza, l-aċċess għad-dokumenti, il-
liġi tal-kuntratti u l-liġi internazzjonali 
privata li huma relatati mal-liġijiet u l-
ġurisdizzjoni tal-qrati.

Or. en

Emenda 92
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
meħtieġa biex jiġi żgurat il-funzjonament 
tajjeb tal-immaniġġjar tad-drittijiet tal-
awtur u d-drittijiet relatati mis-soċjetajiet 

Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
meħtieġa biex jiġi żgurat il-funzjonament 
tajjeb tal-immaniġġjar tad-drittijiet tal-
awtur u d-drittijiet relatati mill-
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kollettriċi. Tistabbilixxi wkoll ir-rekwiżiti 
għall-għoti ta’ liċenzji multiterritorjali mis-
soċjetajiet kollettriċi tad-drittijiet tal-awturi 
f’xogħlijiet mużikali għal użu online.

organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv. Tistabbilixxi wkoll ir-rekwiżiti 
għall-għoti ta’ liċenzji multiterritorjali mis-
soċjetajiet kollettriċi tad-drittijiet tal-awturi 
f’xogħlijiet mużikali għal użu online.
(Din l-emenda tapplika għat-test kollu)

Or. en

Emenda 93
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
meħtieġa biex jiġi żgurat il-funzjonament 
tajjeb tal-immaniġġjar tad-drittijiet tal-
awtur u d-drittijiet relatati mis-soċjetajiet 
kollettriċi. Tistabbilixxi wkoll ir-rekwiżiti 
għall-għoti ta’ liċenzji multiterritorjali mis-
soċjetajiet kollettriċi tad-drittijiet tal-awturi 
f’xogħlijiet mużikali għal użu online.

Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
meħtieġa biex jiġi żgurat il-funzjonament 
tajjeb tal-immaniġġjar tad-drittijiet tal-
awtur u d-drittijiet relatati mill-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv. Tistabbilixxi wkoll ir-rekwiżiti 
għall-għoti ta’ liċenzji multiterritorjali mis-
soċjetajiet kollettriċi tad-drittijiet tal-awturi 
f’xogħlijiet mużikali għal użu online.

Or. en

Emenda 94
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-titoli I, II u IV bl-eċċezzjon tal-
Artikoli 36 u 40 għandhom japplikaw 
għas-soċjetajiet kollettriċi kollha stabbiliti
fl-Unjoni.

It-titoli I, II u IV bl-eċċezzjon tal-
Artikoli 36 u 40 għandhom japplikaw 
għall-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv kollha attivi f'tal-anqas Stat 
Membru wieħed fl-Unjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat li jkun hemm min idur mar-regoli billi jistabbilixxi ruħu barra l-UE, id-
Direttiva għandha tapplika għas-soċjetajiet kolettriċi kollha li jkunu attivi f'tal-anqas Stat 
Membru wieħed.

Emenda 95
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-Titolu III ma għandux japplika għal 
soċjetajiet kollettriċi li jiddistribwixxu 
liċenzji lill-istituzzjonijiet tax-xandir 
f’konformità mad-dritt nazzjonali u d-dritt 
tal-UE għall-offerti online tagħhom 
konnessi mas-servizzi ta’ xandir lineari.

Or. de

Emenda 96
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-Titolu I, l-Artikoli 10, 11(1), 12, 15, 16, 
18, 19 u 20 tat-Titolu II, it-Titolu III u l-
Artikoli 34, 35, 37 u 38 tat-Titolu IV 
għandhom japplikaw għall-operaturi 
kummerċjali indipendenti li bħala attività 
prinċipali jew ewlenija tagħhom joffru 
servizzi ta' mmaniġġjar kollettiv tad-
drittijiet tal-awtur lil detenturi ta' drittijiet 
tal-awtur jew drittijiet relatati mad-
drittijiet tal-awtur fuq bażi kummerċjali.
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Or. en

Emenda 97
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-Titoli I, II u IV ta’ din id-Direttiva 
għandhom japplikaw għas-soċjetajiet 
kollettriċi kollha stabbiliti fl-Unjoni 
Ewropea. L-Istati Membri jistgħu 
japplikaw il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din 
id-Direttiva tat-Titolu I, il-Kapitoli 2 u 5 
tat-Titolu II, u t-Titolu IV, bl-eċċezzjoni 
tal-Artikoli 36 u 40, għal soċjetajiet 
kollettriċi minn pajjiżi terzi, sakemm 
dawn jikkonċedu liċenzji għall-użu tad-
drittijiet fit-territorju tal-Istati Membri. 

Or. de

Emenda 98
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘soċjetà kollettriċi’ tfisser kwalunkwe 
organizzazzjoni li hija awtorizzata mil-liġi 
jew permezz ta’ assenjazzjoni, liċenzja, 
inkarigu jew kwalunkwe arranġament 
kuntrattwali ieħor, minn aktar minn 
detentur tad-drittijiet wieħed, biex 
timmaniġġja id-drittijiet tal-awtur jew id-
drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur
bħala l-għan uniku jew prinċipali tagħha u 
li tkun proprjetà jew ikkontrollata mill-
membri tagħha;

(a) ‘organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar 
kollettiv’ tfisser kwalunkwe 
organizzazzjoni li hija awtorizzata mil-liġi 
jew permezz ta’ assenjazzjoni, liċenzja, 
inkarigu jew kwalunkwe arranġament 
kuntrattwali ieħor, li timmaniġġja d-
drittijiet tal-awtur jew drittijiet relatati 
mad-drittijiet tal-awtur f’isem aktar minn 
detentur tad-drittijiet wieħed bħala l-għan 
uniku jew wieħed mill-għanijiet prinċipali 
tagħha u li tkun:
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(i) proprjetà jew ikkontrollata mill-membri 
tagħha, jew

(ii) organizzata bħala organizzazzjoni 
mhux għall-profitt, jew
(iii) proprjetà jew ikkontrollata minn 
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv 
waħda jew aktar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ssuġġerita mill-presidenza Irlandiża, biż-żieda ta' (iii) sabiex ikun żgurat li d-
Direttiva tkopri wkoll lis-sussidjarji.

Emenda 99
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘soċjetà kollettriċi’ tfisser kwalunkwe 
organizzazzjoni li hija awtorizzata mil-liġi 
jew permezz ta’ assenjazzjoni, liċenzja, 
inkarigu jew kwalunkwe arranġament 
kuntrattwali ieħor, minn aktar minn 
detentur tad-drittijiet wieħed, biex 
timmaniġġja id-drittijiet tal-awtur jew id-
drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur 
bħala l-għan uniku jew prinċipali tagħha u 
li tkun proprjetà jew ikkontrollata mill-
membri tagħha;

(a) ‘organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar 
kollettiv’ tfisser kwalunkwe 
organizzazzjoni mhux għall-profitt li hija 
awtorizzata mil-liġi jew permezz ta’ 
assenjazzjoni, liċenzja, inkarigu jew 
kwalunkwe arranġament kuntrattwali 
ieħor, biex kollettivament timmaniġġja u 
toħroġ liċenzji għal kategoriji speċifiċi ta' 
xogħlijiet jew materjal ieħor protett jew 
kategoriji speċifiċi ta' drittijiet tal-awtur 
jew ta' drittijiet relatati mad-drittijiet tal-
awtur bħala l-għan uniku jew prinċipali 
tagħha u li tkun mibnija fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà fost id-detenturi tad-
drittijiet u fuq id-dmir fiduċjarju tagħha li 
taġixxi fl-interess tad-detenturi kollha 
tad-drittijiet li hija tirrappreżenta;

Or. en
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Emenda 100
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘soċjetà kollettriċi’ tfisser kwalunkwe 
organizzazzjoni li hija awtorizzata mil-liġi 
jew permezz ta’ assenjazzjoni, liċenzja, 
inkarigu jew kwalunkwe arranġament 
kuntrattwali ieħor, minn aktar minn 
detentur tad-drittijiet wieħed, biex 
timmaniġġja id-drittijiet tal-awtur jew id-
drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur 
bħala l-għan uniku jew prinċipali tagħha u 
li tkun proprjetà jew ikkontrollata mill-
membri tagħha;

(a) ‘organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar 
kollettiv’ tfisser kwalunkwe 
organizzazzjoni, għall-profitt jew mhux, li 
hija awtorizzata mil-liġi jew permezz ta’ 
assenjazzjoni, liċenzja, inkarigu jew 
kwalunkwe arranġament kuntrattwali 
ieħor, biex timmaniġġja d-drittijiet tal-
awtur jew id-drittijiet relatati mad-drittijiet 
tal-awtur f’isem aktar minn detentur tad-
drittijiet wieħed, għall-benefiċċju kollettiv 
ta' dawk id-detenturi tad-drittijiet bħala l-
għan uniku jew wieħed mill-għanijiet
prinċipali tagħha :

Or. en

Emenda 101
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘soċjetà kollettriċi’ tfisser kwalunkwe 
organizzazzjoni li hija awtorizzata mil-liġi 
jew permezz ta’ assenjazzjoni, liċenzja, 
inkarigu jew kwalunkwe arranġament 
kuntrattwali ieħor, minn aktar minn 
detentur tad-drittijiet wieħed, biex 
timmaniġġja id-drittijiet tal-awtur jew id-
drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur 
bħala l-għan uniku jew prinċipali tagħha u 
li tkun proprjetà jew ikkontrollata mill-
membri tagħha;

(a) ‘organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar 
kollettiv’ tfisser kwalunkwe 
organizzazzjoni li hija awtorizzata mil-liġi 
jew permezz ta’ assenjazzjoni, liċenzja, 
inkarigu jew kwalunkwe arranġament 
kuntrattwali ieħor, minn għadd sostanzjali 
ta' detenturi tad-drittijiet, biex 
timmaniġġja d-drittijiet tal-awtur jew id-
drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur 
bħala l-għan uniku jew prinċipali tagħha u 
li tkun proprjetà jew ikkontrollata mill-
membri tagħha;

Or. en
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Emenda 102
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt aa  (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 'pul tad-drittijiet online' tfisser kull 
forma ta' kooperazzjoni tal-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv ma' organizzazzjonijiet oħra ta' 
mmaniġġjar kollettiv u/jew entitajiet fit-
tifsira tal-Artikolu 31 ta' din id-Direttiva li 
għandha l-għan li toħroġ liċenzji għal 
drittijiet online f’xogħlijiet mużikali li 
jkopru r-repertorju tal-organizzazzjonijiet 
u l-entitajiet ta' mmaniġġjar kollettiv 
parteċipanti kollha;

Or. en

Emenda 103
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ‘membru ta’ soċjetà kollettriċi’ tfisser 
detentur tad-drittijiet jew entità li 
tirrappreżenta direttament detenturi tad-
drittijiet, inklużi soċjetajiet u 
assoċjazzjonijiet kollettriċi ta’ drittijiet tad-
detenturi, li tissodisfa r-rekwiżit ta’ sħubija 
tas-soċjetà kollettriċi;

(c) ‘membru ta’ soċjetà kollettriċi’ tfisser 
detentur tad-drittijiet jew entità li 
tirrappreżenta direttament detenturi tad-
drittijiet, inklużi soċjetajiet u 
assoċjazzjonijiet kollettriċi ta’ drittijiet tad-
detenturi, bħal trejdjunjins, li tissodisfa r-
rekwiżit ta’ sħubija tas-soċjetà kollettriċi;

Or. en

Emenda 104
Christian Engström
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘dħul mid-drittijiet’ tfisser id-dħul 
miġbur minn soċjetà kollettriċi f’isem id-
detenturi tad-drittijiet, kemm jekk minn 
dritt esklussiv, kif ukoll minn dritt għal 
remunerazzjoni jew dritt għal kumpens;

(f) ‘dħul mid-drittijiet’ tfisser id-dħul 
miġbur minn organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv f’isem id-detenturi 
tad-drittijiet, kemm jekk minn dritt 
esklussiv, kif ukoll minn dritt għal 
remunerazzjoni jew dritt għal kumpens, u 
inkluż kull dħul li jkun ġej minn 
investimenti tad-dħul mid-drittijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 10 jsemmi li dan id-dħul li jkun ġej minn investimenti għandu jinżamm separat 
mill-fondi proprji tas-soċjetà kollettriċi, iżda mhux li fil-fatt jitħallas lid-detenturi tad-
drittijiet. L-inklużjoni tad-dħul mill-investimenti f'din id-definizzjoni huwa l-aktar mod faċli 
biex dan jiġi rrimedjat.

Emenda 105
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘dħul mid-drittijiet’ tfisser id-dħul 
miġbur minn soċjetà kollettriċi f’isem id-
detenturi tad-drittijiet, kemm jekk minn 
dritt esklussiv, kif ukoll minn dritt għal 
remunerazzjoni jew dritt għal kumpens;

(f) ‘dħul mid-drittijiet’ tfisser id-dħul 
miġbur minn soċjetà kollettriċi f’isem id-
detenturi tad-drittijiet, kemm jekk minn 
dritt esklussiv jew minn dritt għal 
remunerazzjoni;

Or. de

Emenda 106
Josef Weidenholzer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ‘utent’ tfisser kwalunkwe persuna fiżika 
jew entità ġuridika li tkun qed twettaq atti 
suġġetti għall-awtorizzazzjoni tad-detenturi 
tad-drittijiet, ir-remunerazzjoni tad-
detenturi tad-drittijiet jew il-ħlas ta’ 
kumpens lid-detenturi tad-drittijiet u li ma 
tkunx qed taġixxi fil-kapaċità ta’ 
konsumatur;

(i) ‘utent’ tfisser kwalunkwe persuna fiżika 
jew entità ġuridika li tkun qed twettaq atti 
suġġetti għall-awtorizzazzjoni tad-detenturi 
tad-drittijiet jew għar-remunerazzjoni tad-
detenturi tad-drittijiet u li ma tkunx qed 
taġixxi fil-kapaċità ta’ konsumatur;

Or. de

Emenda 107
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Prinċipju ġenerali

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
s-soċjetajiet kollettriċi taħt il-ġuriżdizzjoni 
tagħhom ikunu konformi mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva. Għall-
iskopijiet ta’ din id-direttiva, il-
ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru għandha 
tkopri kemm is-soċjetajiet kollettriċi 
stabbiliti f’dak l-Istat Membru u s-
soċjetajiet kollettriċi li jikkonċedu liċenzji 
għal proporzjon sinifikanti tar-repertorju 
tagħhom f’dak l-Istat Membru.  
2. L-Istati Membri jistgħu jesiġu li s-
soċjetajiet kollettriċi taħt il-ġuriżdizzjoni 
tagħhom jew li joperaw fit-territorju 
tagħhom ikunu konformi ma regoli aktar 
stretti u aktar dettaljati fl-oqsma 
kkoordinati b’din id-direttiva, sakemm tali 
rekwiżiti jkunu kompatibbli mad-dritt tal-
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UE.
3. F’każijiet fejn Stat Membru:
a) ikun eżerċita d-dritt tiegħu skont il-
paragrafu 2, li jadotta regoli ta' interess 
pubbliku ġenerali aktar dettaljati jew 
aktar stretti; u
b) jasal għall-konklużjoni li soċjeta 
kollettriċi taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ Stat 
Membru ieħor qed twettaq operazzjonijiet 
ta’ liċenzji fit-territorju tiegħu,
huwa jkun jista’ jikkuntattja lill-Istat 
Membru li taħt il-ġuriżdizzjoni tiegħu 
tinsab is-soċjetà kollettriċi, bil-ħsieb li 
tinkiseb soluzzjoni reċiprokament 
sodisfaċenti għal kwalunkwe problema 
kaġunata.

Or. de

Emenda 108
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetajiet kollettriċi jaġixxu fl-aħjar 
interess tal-membri tagħhom u li ma 
jimponu ebda obbligu fuq id-detenturi tad-
drittijiet li jimmaniġġjaw id-drittijiet 
tagħhom li mhumiex oġġettivament 
neċessarji għall-protezzjoni tad-drittijiet u 
l-interessi ta’ dawn id-detenturi tad-
drittijiet.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv jaġixxu fl-aħjar interessi tad-
detenturi tad-drittijiet li d-drittijiet 
tagħhom huma jirrappreżentaw u li ma 
jimponu ebda obbligu fuqhom li ma jkunx
oġġettivament neċessarju għall-protezzjoni 
tad-drittijiet u l-interessi ta’ dawn id-
detenturi tad-drittijiet.

Or. en

Emenda 109
Sabine Verheyen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetajiet kollettriċi jaġixxu fl-aħjar 
interess tal-membri tagħhom u li ma 
jimponu ebda obbligu fuq id-detenturi tad-
drittijiet li jimmaniġġjaw id-drittijiet 
tagħhom li mhumiex oġġettivament 
neċessarji għall-protezzjoni tad-drittijiet u 
l-interessi ta’ dawn id-detenturi tad-
drittijiet.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetajiet kollettriċi jaġixxu fl-aħjar 
interess kollettiv tal-membri tagħhom u li 
ma jimponu ebda obbligu fuq id-detenturi 
tad-drittijiet li jimmaniġġjaw id-drittijiet 
tagħhom bħala trustees, li mhumiex 
oġġettivament neċessarji għall-protezzjoni 
tad-drittijiet u l-interessi ta’ dawn id-
detenturi tad-drittijiet, sakemm iħallu lis-
soċjetajiet kollettriċi possibilitajiet ta’ 
negozjar suffiċjenti biex jinnegozjaw mal-
utenti tad-drittijiet.

Or. de

Emenda 110
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
detenturi tad-drittijiet ikunu liberi li 
jafdaw id-drittijiet tagħhom lil 
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv u 
li meta jagħżlu li jagħmlu dan, din id-
deċiżjoni tipprevali fuq kwalunkwe 
presuppożizzjoni ta' trasferiment tad-
drittijiet.

Or. en

Emenda 111
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jawtorizzaw soċjetà 
kollettriċi tal-għażla tagħhom biex 
timmaniġġja d-drittijiet, il-kategoriji ta’ 
drittijiet jew it-tipi ta’ xogħlijiet tal-għażla 
tagħhom, għall-Istat Membru tal-għażla 
tagħhom, irrispettivament mill-Istat 
Membru ta’ residenza jew ta’ stabbilment 
jew min-nazzjonalità tas-soċjetà kollettriċi
jew tad-detentur tad-drittijiet.

2. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jawtorizzaw 
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
tal-għażla tagħhom biex timmaniġġja d-
drittijiet, il-kategoriji ta’ drittijiet jew it-tipi 
ta’ xogħlijiet tal-għażla tagħhom, għall-
Istat Membru tal-għażla tagħhom, 
irrispettivament mill-Istat Membru ta’ 
residenza jew ta’ stabbilment jew min-
nazzjonalità tal-organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv jew tad-detentur tad-
drittijiet. L-organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv għandu jkollhom id-
dritt li jirrikjedu l-assenjament esklussiv 
tad-drittijiet għax-xogħlijiet kollha tal-
membri tagħhom.

Or. en

Emenda 112
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jawtorizzaw soċjetà 
kollettriċi tal-għażla tagħhom biex 
timmaniġġja d-drittijiet, il-kategoriji ta’ 
drittijiet jew it-tipi ta’ xogħlijiet tal-għażla 
tagħhom, għall-Istat Membru tal-għażla 
tagħhom, irrispettivament mill-Istat 
Membru ta’ residenza jew ta’ stabbilment 
jew min-nazzjonalità tas-soċjetà kollettriċi 
jew tad-detentur tad-drittijiet.

2. Skont ir-regoli deċiżi kollettivament fl-
Assemblea Ġenerali, id-detenturi tad-
drittijiet għandu jkollhom id-dritt li 
jawtorizzaw organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv tal-għażla tagħhom 
biex timmaniġġja d-drittijiet, il-kategoriji 
ta’ drittijiet jew it-tipi ta’ xogħlijiet tal-
għażla tagħhom, għall-Istat Membru tal-
għażla tagħhom, irrispettivament mill-Istat 
Membru ta’ residenza jew ta’ stabbilment 
jew min-nazzjonalità tas-soċjetà kollettriċi 
jew tad-detentur tad-drittijiet.

Or. en
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Emenda 113
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jawtorizzaw soċjetà 
kollettriċi tal-għażla tagħhom biex 
timmaniġġja d-drittijiet, il-kategoriji ta’ 
drittijiet jew it-tipi ta’ xogħlijiet tal-għażla 
tagħhom, għall-Istat Membru tal-għażla 
tagħhom, irrispettivament mill-Istat 
Membru ta’ residenza jew ta’ stabbilment 
jew min-nazzjonalità tas-soċjetà kollettriċi
jew tad-detentur tad-drittijiet.

2. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jawtorizzaw 
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
tal-għażla tagħhom biex timmaniġġja d-
drittijiet, il-kategoriji ta’ drittijiet, 
xogħlijiet jew it-tipi ta’ xogħlijiet tal-
għażla tagħhom, għall-Istat Membru tal-
għażla tagħhom, irrispettivament mill-Istat 
Membru ta’ residenza jew ta’ stabbilment 
jew min-nazzjonalità tal-organizzazzjoni 
ta’ mmaniġġjar kollettiv jew tad-detentur 
tad-drittijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-detenturi tad-drittijiet għandhom iżommu d-dritt li jiddeċiedu fil-libertà dwar id-drittijiet 
għax-xogħlijiet tagħhom. F'pajjiżi oħrajn, bħall-Istati Uniti, id-detenturi tad-drittijiet tal-
awtur għandhom id-dritt li jimmaniġġjaw xogħlijiet individwali fi ħdan l-organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv.

Emenda 114
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jawtorizzaw soċjetà 
kollettriċi tal-għażla tagħhom biex 
timmaniġġja d-drittijiet, il-kategoriji ta’ 
drittijiet jew it-tipi ta’ xogħlijiet tal-għażla 
tagħhom, għall-Istat Membru tal-għażla 
tagħhom, irrispettivament mill-Istat 
Membru ta’ residenza jew ta’ stabbilment 

2. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jawtorizzaw soċjetà 
kollettriċi tal-għażla tagħhom biex 
timmaniġġja d-drittijiet, it-tipi ta’ xogħlijiet 
tal-għażla tagħhom, għall-Istat Membru 
tal-għażla tagħhom, irrispettivament mill-
Istat Membru ta’ residenza jew ta’ 
stabbilment jew min-nazzjonalità tas-
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jew min-nazzjonalità tas-soċjetà kollettriċi 
jew tad-detentur tad-drittijiet.

soċjetà kollettriċi jew tad-detentur tad-
drittijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Frammentazzjoni tad-drittijiet tista’ twassal biex il-produtturi jagħmlu pressjoni fuq l-awturi 
biex sehemhom fl-immaniġġjar kollettiv jillimitawh biss għal ċerti drittijiet. Pereżempju, il-
produtturi jistgħu jaċċettaw maniġġjar kollettiv għax-xandir televiżiv lineari, iżda jesiġu 
maniġġjar individwali għall-Video on Demand (VoD). Dan iħalli ħafna effetti perversi, bi 
ħsara sew għall-awturi kif ukoll għax-xandara (b'mod partikolari anqas protezzjoni tar-
remunerazzjoni tal-awturi u aktar diffikultà biex ix-xandara joffru xogħlijiet għal midja 
differenti).

Emenda 115
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għas-soċjetajiet kollettriċi li 
jimmaniġġjaw id-drittijiet tal-awturi fil-
qasam awdjoviżiv, l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu dispożizzjonijiet li jawtorizzaw 
lill-assemblea ġenerali ta’ soċjetà 
kollettriċi biex titlob lid-detenturi tad-
drittijiet jafdawlha l-immaniġġjar ta’ 
kombinazzjoni ta’ drittijiet, ta’ tipi ta’ 
xogħlijiet u ta’ ħwejjeġ oħra tal-għażla 
tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Frammentazzjoni tad-drittijiet tista’ twassal biex il-produtturi jagħmlu pressjoni fuq l-awturi 
biex sehemhom fl-immaniġġjar kollettiv jillimitawh biss għal ċerti drittijiet. Pereżempju, il-
produtturi jistgħu jaċċettaw maniġġjar kollettiv għax-xandir televiżiv lineari, iżda jesiġu 
mmaniġġjar individwali għall-Video on Demand (VoD). Dan iħalli ħafna effetti perversi, bi 
ħsara sew għall-awturi kif ukoll għax-xandara (b'mod partikolari anqas protezzjoni tar-
remunerazzjoni tal-awturi u aktar diffikultà biex ix-xandara joffru xogħlijiet għal midja 
differenti).



AM\933267MT.doc 43/111 PE508.268v01-00

MT

Emenda 116
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta d-detenturi tad-drittijiet jawtorizzaw 
lis-soċjetajiet kollettriċi biex 
jimmaniġġjaw id-drittijiet tagħhom, huma 
għandu jkollhom ukoll il-libertà li ma 
jkollhomx ix-xogħlijiet kollha tagħhom 
immaniġġjati mis-soċjetajiet kollettriċi u 
għandhom jingħataw il-possibilità li 
jeskludu xi xogħlijiet mill-immaniġġjar 
kollettiv. F'każ li l-awtorizzazzjoni ssir fuq 
bażi esklussiva, l-awtorizzazzjoni għandu 
jkollha terminu limitat ta' mhux aktar 
minn ħames snin.

Or. en

Emenda 117
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-
Istati Membri jistgħu jadottaw 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
immaniġġjar tad-drittijiet fil-qasam 
awdjoviżiv li jawtorizzaw lis-soċjetajiet 
kollettriċi jitolbu lid-detenturi tad-drittijiet 
biex jafdawlhom l-immaniġġjar 
raggruppat tad-drittijiet għall-modi kollha 
ta’ sfruttament tax-xogħol.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Fil-qasam awdjoviżiv, kontra dak li jiġri fil-qasam mużikali, minħabba l-ispeċifiċità tas-saħħa 
relattiva bejn l-awturi u l-produtturi, frammentazzjoni tas-sehem ta’ drittijiet skont il-
kategorija tista’ tkun ta’ detriment sew għar-remunerazzjoni tal-awturi kif ukoll għall-
possibbiltajiet ta’ diffużjoni għax-xandara.

Emenda 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jagħtu liċenzji 
mingħajr ħlas għall-użu mhux 
kummerċjali tax-xogħlijiet u d-drittijiet 
tagħhom. F’dan il-każ, id-detenturi tad-
drittijiet għandhom jinformaw, fiż-żmien 
debitu lill-organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv awtorizzati biex 
jimmaniġġjaw id-drittijiet ta’ dawn ix-
xogħlijiet, li tkun ingħatat din il-liċenzja 
mingħajr ħlas.

Or. en

Emenda 119
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jagħtu liċenzji 
mingħajr ħlas għall-użu mhux 
kummerċjali tax-xogħlijiet u d-drittijiet 
tagħhom. F’dan il-każ, id-detenturi tad-
drittijiet għandhom jinformaw, fiż-żmien 
debitu lill-organizzazzjonijiet ta’ 
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mmaniġġjar kollettiv awtorizzati biex 
jimmaniġġjaw id-drittijiet ta’ dawn ix-
xogħlijiet, li tkun ingħatat din il-liċenzja 
mingħajr ħlas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-detenturi tad-drittijiet għandhom jingħataw flessibbiltà fl-immaniġġjar tax-xogħlijiet 
tagħhom: id-detenturi tad-drittijiet għandu jkollhom id-dritt li jiddeċiedu jekk uħud mix-
xogħlijiet tagħhom jistgħux jintużaw taħt liċenzja mingħajr ħlas, bħall-Creative Commons, 
mingħajr ma jippreġudikaw is-sħubija tagħhom mas-CMO li tirrapreżentahom.

Emenda 120
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-membri u d-detenturi tad-drittijiet 
ta’ soċjetajiet kollettriċi għandhom id-dritt 
li jużaw liċenzji alternattivi għal skopijiet 
kummerċjali u mhux kummerċjali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Detenturi tad-drittijiet għandu jkollhom id-dritt li jużaw liċenzji alternattivi bħall-Creative 
Commons.

Emenda 121
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jitterminaw l-
awtorizzazzjoni għall-immaniġġjar tad-

3. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jitterminaw l-
awtorizzazzjoni għall-immaniġġjar tad-
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drittijiet, il-kategoriji ta’ drittijiet jew it-tipi 
ta’ xogħlijiet mogħtija lil soċjetà kollettriċi 
jew li jirtiraw minn soċjetà kollettriċi, 
kwalunkwe wieħed mid-drittijiet jew 
kategoriji ta’ drittijiet jew tipi ta’ xogħlijiet 
jew suġġetti oħra tal-għażla tagħhom,
għall-Istat Membru tal-għażla tagħhom, 
meta jagħtu avviż fi żmien raġonevoli li ma 
jaqbiżx is-sitt xhur. Is-soċjetà kollettriċi 
tista’ tiddeċiedi li din it-terminazzjoni jew 
dan l-irtirar isir biss f’nofs u fl-aħħar tas-
sena finanzjarja, liema minnhom jiġi l-
ewwel wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 
notifika.

drittijiet, il-kategoriji ta’ drittijiet jew it-tipi 
ta’ xogħlijiet mogħtija lil soċjetà kollettriċi 
jew li jirtiraw minn soċjetà kollettriċi, 
kwalunkwe wieħed mid-drittijiet jew 
kategoriji ta’ drittijiet jew tipi ta’ xogħlijiet 
jew suġġetti oħra tal-għażla tagħhom, 
għall-Istat Membru tal-għażla tagħhom, 
meta jagħtu avviż fi żmien raġonevoli li ma 
jaqbiżx is-sitt xhur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’hemmx ħtieġa li d-dritt ta’ terminazzjoni jiġi limitat jew ikkomplikat permezz ta’ limiti ta’ 
żmien twal.

Emenda 122
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jitterminaw l-
awtorizzazzjoni għall-immaniġġjar tad-
drittijiet, il-kategoriji ta’ drittijiet jew it-tipi 
ta’ xogħlijiet mogħtija lil soċjetà kollettriċi 
jew li jirtiraw minn soċjetà kollettriċi, 
kwalunkwe wieħed mid-drittijiet jew 
kategoriji ta’ drittijiet jew tipi ta’ xogħlijiet 
jew suġġetti oħra tal-għażla tagħhom, 
għall-Istat Membru tal-għażla tagħhom, 
meta jagħtu avviż fi żmien raġonevoli li ma 
jaqbiżx is-sitt xhur. Is-soċjetà kollettriċi 
tista’ tiddeċiedi li din it-terminazzjoni jew 
dan l-irtirar isir biss f’nofs u fl-aħħar tas-
sena finanzjarja, liema minnhom jiġi l-
ewwel wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 

3. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jitterminaw l-
awtorizzazzjoni għall-immaniġġjar tad-
drittijiet, il-kategoriji ta’ drittijiet jew it-tipi 
ta’ xogħlijiet mogħtija lil soċjetà kollettriċi 
jew li jirtiraw minn soċjetà kollettriċi, 
kwalunkwe wieħed mid-drittijiet jew 
kategoriji ta’ drittijiet jew tipi ta’ xogħlijiet 
jew suġġetti oħra tal-għażla tagħhom, 
għall-Istat Membru tal-għażla tagħhom, 
meta jagħtu avviż fi żmien raġonevoli li ma 
jaqbiżx is-sitt xhur. Is-soċjetà kollettriċi 
tista’ tiddeċiedi li din it-terminazzjoni jew 
dan l-irtirar isir biss fi tmiem perjodu li ma 
jistax ikun itwal minn sentejn mid-data li 
fiha l-awtur ikun issieħeb.
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notifika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li huwa essenzjali li jkun permess dritt tal-irtirar, jeħtieġ li dan ikun irregolat bl-
għan li ma jitħallux iseħħu effetti perversi li jagħmlu ħsara lill-idea nfisha tal-prinċipji ta' 
qsim u solidarjetà li jinsabu fl-istess qalba tal-missjoni tas-soċjetajiet kollettriċi.

Emenda 123
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jitterminaw l-
awtorizzazzjoni għall-immaniġġjar tad-
drittijiet, il-kategoriji ta’ drittijiet jew it-tipi 
ta’ xogħlijiet mogħtija lil soċjetà kollettriċi
jew li jirtiraw minn soċjetà kollettriċi, 
kwalunkwe wieħed mid-drittijiet jew 
kategoriji ta’ drittijiet jew tipi ta’ xogħlijiet 
jew suġġetti oħra tal-għażla tagħhom, 
għall-Istat Membru tal-għażla tagħhom, 
meta jagħtu avviż fi żmien raġonevoli li ma 
jaqbiżx is-sitt xhur. Is-soċjetà kollettriċi
tista’ tiddeċiedi li din it-terminazzjoni jew 
dan l-irtirar isir biss f’nofs u fl-aħħar tas-
sena finanzjarja, liema minnhom jiġi l-
ewwel wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 
notifika.

3. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jitterminaw l-
awtorizzazzjoni għall-immaniġġjar tad-
drittijiet, il-kategoriji ta’ drittijiet, ix-
xogħlijiet jew it-tipi ta’ xogħlijiet mogħtija 
lil organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar 
kollettiv jew li jirtiraw minn 
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv, 
kwalunkwe wieħed mid-drittijiet jew 
kategoriji ta’ drittijiet, ix-xogħlijiet jew tipi 
ta’ xogħlijiet jew suġġetti oħra tal-għażla 
tagħhom, fi kwalunkwe ħin matul il-
perjodu ta' awtorizzazzjoni, għall-Istat 
Membru tal-għażla tagħhom, meta jagħtu 
avviż fi żmien raġonevoli li ma jaqbiżx is-
sitt xhur. L-organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv tista’ tiddeċiedi li din 
it-terminazzjoni jew dan l-irtirar isir biss 
f’nofs u fl-aħħar tas-sena finanzjarja, liema 
minnhom jiġi l-ewwel wara l-iskadenza tal-
perjodu ta’ notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xogħlijiet individwali, ara l-Artikolu 5.2
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Emenda 124
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jitterminaw l-
awtorizzazzjoni għall-immaniġġjar tad-
drittijiet, il-kategoriji ta’ drittijiet jew it-
tipi ta’ xogħlijiet mogħtija lil soċjetà 
kollettriċi jew li jirtiraw minn soċjetà 
kollettriċi, kwalunkwe wieħed mid-
drittijiet jew kategoriji ta’ drittijiet jew tipi 
ta’ xogħlijiet jew suġġetti oħra tal-għażla 
tagħhom, għall-Istat Membru tal-għażla 
tagħhom, meta jagħtu avviż fi żmien 
raġonevoli li ma jaqbiżx is-sitt xhur. Is-
soċjetà kollettriċi tista’ tiddeċiedi li din it-
terminazzjoni jew dan l-irtirar isir biss 
f’nofs u fl-aħħar tas-sena finanzjarja, liema 
minnhom jiġi l-ewwel wara l-iskadenza 
tal-perjodu ta’ notifika.

3. Id-detenturi tad-drittijiet għandu 
jkollhom id-dritt li jitterminaw l-
awtorizzazzjoni għall-immaniġġjar tad-
drittijiet, it-tipi ta’ xogħlijiet mogħtija lil 
soċjetà kollettriċi jew li jirtiraw minn 
soċjetà kollettriċi, kwalunkwe wieħed mid-
drittijiet jew kategoriji ta’ drittijiet jew tipi 
ta’ xogħlijiet jew suġġetti oħra tal-għażla 
tagħhom, għall-Istat Membru tal-għażla 
tagħhom, meta jagħtu avviż fi żmien 
raġonevoli li ma jaqbiżx is-sitt xhur. Is-
soċjetà kollettriċi tista’ tiddeċiedi li din it-
terminazzjoni jew dan l-irtirar isir biss fl-
aħħar tas-sena finanzjarja.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dritt għall-irtirar għandu jkun stabbilit. Madankollu, jeħtieġ li l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jirregolaw il-kundizzjonijiet għall-irtirar tal-awturi, biex ma jippermettux użi, 
oġġettivament abbużivi, ta’ ħruġ u dħul mill-ġdid. Użu abbużiv ta’ dan it-tip iwassal biex is-
soċjetajiet kollettriċi ma jkunux jistgħu jaqdu l-kompitu tagħhom li jiġbru flimkien u jaqsmu l-
kostijiet tal-immaniġġjar għall-benefiċjju tal-awturi kollha u li jiddefendu u jippromwovu d-
diversità kulturali, u jkunu ta’ ħsara wkoll għaċ-ċertezza ġuridika għall-utenti.

Emenda 125
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont id-dritt tal-kompetizzjoni, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu dispożizzjonijiet 
li jawtorizzaw lis-soċjetajiet kollettriċi 
jadottaw regoli dettaljati aġġustati bil-
għan li jillimitaw il-possibbiltà li d-
detenturi tad-drittijiet joħorġu u jerġgħu 
jidħlu b’mod oġġettivamnt abbużiv.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dritt għall-irtirar għandu jkun stabbilit. Madankollu, jeħtieġ li l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jirregolaw il-kundizzjonijiet għall-irtirar tal-awturi, biex ma jippermettux użi, 
oġġettivament abbużivi, ta’ ħruġ u dħul mill-ġdid. Użu abbużiv ta’ dan it-tip iwassal biex is-
soċjetajiet kollettriċi ma jkunux jistgħu jaqdu l-kompitu tagħhom li jiġbru flimkien u jaqsmu l-
kostijiet tal-immaniġġjar għall-benefiċjju tal-awturi kollha u li jiddefendu u jippromwovu d-
diversità kulturali, u jkunu ta’ ħsara wkoll għaċ-ċertezza ġuridika għall-utenti.

Emenda 126
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Is-soċjetajiet kollettriċi ma għandhomx 
jirrestrinġu l-eżerċitar tad-drittijiet 
ipprovduti skont il-paragrafi 3 u 4 billi jkun 
meħtieġ li l-immaniġġjar tad-drittijiet jew 
il-kategoriji ta’ drittijiet jew tipi ta’ 
xogħlijiet jew suġġetti oħra li mhumiex 
suġġetti għat-terminazzjoni jew l-irtirar, 
jiġu fdati lil soċjetà kollettriċi oħra.

5. L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv ma għandhomx jirrestrinġu l-
eżerċitar tad-drittijiet ipprovduti skont il-
paragrafi 3 u 4 billi jkun meħtieġ li l-
immaniġġjar tad-drittijiet jew il-kategoriji 
ta’ drittijiet, ix-xogħlijiet jew tipi ta’ 
xogħlijiet jew suġġetti oħra li huma 
suġġetti għat-terminazzjoni jew l-irtirar, 
jiġu fdati lil organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xogħlijiet individwali, ara l-Artikolu 5.2
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Emenda 127
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detentur tad-drittijiet jagħti kunsens 
speċifikament għal kull dritt jew kategorija 
ta’ drittijiet jew tip ta’ xogħlijiet jew 
suġġetti oħra li dak id-detentur tad-drittijiet 
jawtorizza lis-soċjetà kollettriċi
timmaniġġja u li dan il-kunsens jiġi 
evidenzjat f’forma dokumentata.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detentur tad-drittijiet jagħti kunsens 
speċifikament għal kull dritt jew kategorija 
ta’ drittijiet, xogħlijiet jew tip ta’ xogħlijiet 
jew suġġetti oħra li dak id-detentur tad-
drittijiet jawtorizza lill-organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv timmaniġġja u li dan 
il-kunsens jiġi evidenzjat f’forma 
dokumentata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xogħlijiet individwali, ara l-Artikolu 5.2

Emenda 128
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu ta' dan il-
paragrafu huwa bla ħsara għall-
arranġamenti fl-Istati Membri dwar l-
amministrazzjoni tad-drittijiet permezz tal-
ħruġ kollettiv estiż ta’ liċenzji, 
immaniġġjar kollettiv obbligatorju jew 
arranġamenti simili jew kombinazzjoni 
tat-tnejn, u presuppożizzjonijiet legali ta' 
rappreżentanza jew trasferiment tad-
drittijiet.

Or. en

(Ara l-kliem għall-Artikolu 1, paragrafu 5,tad-Direttiva 2012/28/UE dwar ċerti użu permessi 
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ta' xogħlijiet orfni (ĠU L 299, 27.10.2012, p. 5).)

Ġustifikazzjoni

Kif enfasizzat fid-Direttiva dwar xogħlijiet orfni, is-soċjetajiet kollettivi m'għandhomx ikunu 
obbligati li jġibu kunsens mingħand id-detenturi tad-drittijiet koperti minn ħruġ kollettiv estiż 
ta’ liċenzji jew skemi simili fi Stat Membru.

Emenda 129
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Kull membru ta' organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv għandu jkollu d-dritt 
li jitlob awditi indipendenti esterni tal-
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv fi 
kwalunkwe mument waqt it-terminu tal-
awtorizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bl-għadd ta' każijiet ta' korruzzjoni jew immaniġġjar ħażin tal-fondi fis-soċjetajiet kollettriċi 
f'dawn l-aħħar snin, hemm bżonn kbir ta' awditi esterni sabiex l-indipendenza u d-diliġenza 
vera jkunu jistgħu jiġu ggarantiti fil-proċess tal-awditjar.

Emenda 130
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-soċjetajiet kollettriċi għandhom 
jinfurmaw lill-membri tagħhom dwar id-
drittijiet tagħhom skont il-paragrafi 1 sa 6, 
fi żmien sitt xhur mid-data ta’ 
traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva.

L-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettivi għandhom jinfurmaw lill-membri 
tagħhom dwar id-drittijiet tagħhom skont 
il-paragrafi 1 sa 6, fi żmien erba' xhur mid-
data ta’ traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva.
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Or. en

Emenda 131
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-soċjetajiet kollettriċi għandhom 
jaċċettaw lid-detenturi tad-drittijiet bħala 
membri, jekk dawn ikunu jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta’ sħubija. Dawn jistgħu
jirrifjutaw talba għal sħubija abbażi ta’ 
kriterji oġġettivi. Dawn il-kriterji 
għandhom jiġu inkluż fl-istatut jew it-
termini ta’ sħubija tas-soċjetà kollettriċi u 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku.

2. Is-soċjetajiet kollettriċi għandhom 
jirrifjutaw talba għal sħubija abbażi ta’ 
kriterji oġġettivi. Dawn il-kriterji 
għandhom jiġu inkluż fl-istatut jew it-
termini ta’ sħubija tas-soċjetà kollettriċi u 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku.

Or. en

Emenda 132
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-soċjetajiet kollettriċi għandhom 
jaċċettaw lid-detenturi tad-drittijiet bħala 
membri, jekk dawn ikunu jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta’ sħubija. Dawn jistgħu 
jirrifjutaw talba għal sħubija abbażi ta’ 
kriterji oġġettivi. Dawn il-kriterji 
għandhom jiġu inkluż fl-istatut jew it-
termini ta’ sħubija tas-soċjetà kollettriċi u 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku.

2. Is-soċjetajiet kollettriċi għandhom 
jaċċettaw lid-detenturi tad-drittijiet bħala 
membri, jekk dawn ikunu jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta’ sħubija. Dawn jistgħu 
jirrifjutaw talba għal sħubija biss abbażi ta’ 
kriterji oġġettivi u trasparenti u 
nondiskriminatorji. Id-detentur tad-
drittijiet għandu jingħata raġunijiet ċari 
għaliex it-talba għal sħubija ġiet 
miċħuda. Dawn il-kriterji għandhom jiġu 
inkluż fl-istatut jew it-termini ta’ sħubija 
tas-soċjetà kollettriċi u għandhom 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. 
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Il-kriterji ma għandhomx ikunu 
diskriminatorji u ma għandhomx 
jirriżultaw fl-esklużjoni tal-membri fuq il-
bażi tal-kobor tar-repertorju tagħhom, il-
volum ta’ introjtu mistenni fil-forma ta’ 
tariffi jew kuntratti ta’ liċenzji preċedenti.

Or. de

Emenda 133
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-soċjetajiet kollettriċi għandhom 
jaċċettaw lid-detenturi tad-drittijiet bħala 
membri, jekk dawn ikunu jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta’ sħubija. Dawn jistgħu 
jirrifjutaw talba għal sħubija abbażi ta’ 
kriterji oġġettivi. Dawn il-kriterji 
għandhom jiġu inkluż fl-istatut jew it-
termini ta’ sħubija tas-soċjetà kollettriċi u 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku.

2. Is-soċjetajiet kollettriċi għandhom 
jaċċettaw lid-detenturi tad-drittijiet u lill-
entitajiet li jirrappreżentaw lid-detenturi 
tad-drittijiet, inklużi organizzazzjonijiet 
ta’ mmaniġġjar kollettiv u 
assoċjazzjonijiet ta' detenturi tad-drittijiet, 
bħala membri, jekk dawn ikunu jissodisfaw 
ir-rekwiżiti ta’ sħubija. Dawn jistgħu 
jirrifjutaw talba għal sħubija abbażi ta’ 
kriterji oġġettivi u nondiskriminatorji. 
Dawn il-kriterji għandhom jiġu inkluż fl-
istatut jew it-termini ta’ sħubija tas-soċjetà 
kollettriċi u għandhom jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku.

Or. en

Emenda 134
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istatut tas-soċjetà kollettriċi għandu 
jipprovdi mekkaniżmi xierqa u effettivi ta’ 

3. L-istatut tas-soċjetà kollettriċi għandu 
jistabbilixxi solidament mekkaniżmi 
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parteċipazzjoni tal-membri tagħha fil-
proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tas-
soċjetà kollettriċi. Ir-rappreżentazzjoni tal-
kategoriji differenti ta’ membri fil-proċess 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet għandu jkun 
wieħed ġust u bilanċjat.

xierqa, effettivi u demokratiċi ta’ 
parteċipazzjoni tal-membri tagħha fil-
proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tas-
soċjetà kollettriċi. Il-membri għandhom 
ikunu rappreżentati fl-entitajiet kollha 
b’mod bilanċjat u ġust fil-proċess ta’ teħid 
ta’ deċiżjonijiet u fil-laqgħa tal-membri 
għandu jkollhom id-dritt ta' 
pareċipazzjoni attiva u passiva fil-
votazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn li jkun hemm kategoriji differenti ta’ membri.

Emenda 135
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istatut tas-soċjetà kollettriċi għandu 
jipprovdi mekkaniżmi xierqa u effettivi ta’ 
parteċipazzjoni tal-membri tagħha fil-
proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tas-
soċjetà kollettriċi. Ir-rappreżentazzjoni tal-
kategoriji differenti ta’ membri fil-proċess
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet għandu jkun 
wieħed ġust u bilanċjat.

3. L-istatut tas-soċjetà kollettriċi għandu 
jipprovdi mekkaniżmi xierqa u effettivi ta’ 
parteċipazzjoni tal-membri tagħha fil-
proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tas-
soċjetà kollettriċi. Ir-rappreżentazzjoni tal-
kategoriji differenti ta’ membri fil-livelli 
kollha tal-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
għandu jkun wieħed ġust u bilanċjat.

Or. en

Emenda 136
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Talanqas darba f’sena għandha tiġi 
organizzata laqgħa ġenerali tal-membri tas-
soċjetà kollettriċi.

2. Talanqas darba f’sena għandha tiġi 
organizzata laqgħa ġenerali tal-membri tas-
soċjetà kollettriċi. Il-laqgħa ġenerali 
għandu jkollha s-setgħa li tieħu 
deċiżjonijiet strateġiċi fis-soċjetà 
kollettiva, li l-implimentazzjoni tagħha 
tista' tiġi ddelegata lill-korp li jeżerċita l-
funzjoni superviżorja, filwaqt li jiġi żgurat 
li d-detenturi tad-drittijiet b'repertorju 
niċċa jkunu rappreżentati b'mod adegwat 
f'dal il-korp.

Or. en

Emenda 137
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Talanqas darba f’sena għandha tiġi 
organizzata laqgħa ġenerali tal-membri tas-
soċjetà kollettriċi.

2. Talanqas darba f’sena għandha tiġi 
organizzata laqgħa ġenerali tal-membri tas-
soċjetà kollettriċi. Il-laqgħa ġenerali 
għandha tingħata s-setgħa li tieħu 
deċiżjonijiet strateġiċi fis-soċjetà 
kollettriċi. Is-setgħa li tieħu deċiżjonijiet 
tista' tiġi ddelegata mil-laqgħa ġenerali 
lill-korp li jeżerċita l-funzjoni 
superviżorja.

Or. en

Emenda 138
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-laqgħa ġenerali għandha tapprova 
kwalunkwe emenda fl-istatut u t-termini ta’ 
sħubija tas-soċjetà kollettriċi, fejn dawk it-
termini ma jkunux irregolati mill-istatut.

3. Il-laqgħa ġenerali għandha tapprova 
kwalunkwe emenda fl-istatut u t-termini ta’ 
sħubija tas-soċjetà kollettriċi.

Or. de

Emenda 139
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-laqgħa ġenerali ma għandhiex 
tiddeċiedi dwar il-ħatra jew it-tneħħija tal-
membri tal-bord ta’ tmexxija jew id-
direttur maniġerjali individwali fejn il-
bord superviżorju għandu s-setgħa li 
jaħtarhom jew ineħħihom.

imħassar

Or. de

Emenda 140
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-politika tat-tqassim tal-ammonti 
dovuti lid-detenturi tad-drittijiet, ħlief fejn 
il-laqgħa ġenerali tiddeċiedi li tiddelega 
din id-deċiżjoni lill-korp li jeżerċita l-
funzjoni superviżorja;

(a) il-politika tat-tqassim tal-ammonti 
dovuti lid-detenturi tad-drittijiet

Or. de
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Emenda 141
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-użu tal-ammonti dovuti lid-detenturi 
tad-drittijiet li ma jistgħux jiġu distribwiti 
kif imsemmi fl-Artikolu 12(2), ħlief fejn 
il-laqgħa ġenerali tiddeċiedi li tiddelega 
din id-deċiżjoni lill-korp li jeżerċita l-
funzjoni superviżorja;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta' dan is-subparagrafu huwa konsegwenza tal-bidla proposta għall-Artikolu 12(2).

Emenda 142
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-użu tal-ammonti dovuti lid-detenturi 
tad-drittijiet li ma jistgħux jiġu distribwiti 
kif imsemmi fl-Artikolu 12(2), ħlief fejn il-
laqgħa ġenerali tiddeċiedi li tiddelega din 
id-deċiżjoni lill-korp li jeżerċita l-funzjoni 
superviżorja;

(b) l-użu tal-ammonti dovuti lid-detenturi 
tad-drittijiet li ma jistgħux jiġu distribwiti 
kif imsemmi fl-Artikolu 12(2);

Or. de

Emenda 143
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-istatut tas-soċjetà kollettriċi;

Or. de

Emenda 144
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) kriterji u kundizzjonijiet għas-
sħubija.

Or. de

Emenda 145
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-laqgħa ġenerali għandha tikkontrolla 
l-attivitajiet tas-soċjetà kollettriċi billi 
talanqas tiddeċiedi dwar il-ħatra u t-
tneħħija tal-awditur u l-approvazzjoni tar-
rapport annwali dwar it-trasparenza u r-
rapport tal-awditur.

6. Il-laqgħa ġenerali għandha tikkontrolla 
l-attivitajiet tal-organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv billi tal-anqas
tiddeċiedi dwar il-ħatra u t-tneħħija tal-
awditur u l-approvazzjoni tar-rapport 
annwali dwar it-trasparenza u r-rapport tal-
awditur. Jekk ikun hemm dubju 
raġonevoli dwar il-prattika tal-
immaniġġjar finanzjarju tal-
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv, 
il-laqgħa ġenerali tista' tiddeċiedi li 
twettaq awditu estern. Ir-riżultat ta’ tali 
verifika esterna għandu jkun ikkomunikat 
lill-membri kollha u lill-pubbliku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bl-għadd ta' każijiet ta' korruzzjoni jew immaniġġjar ħażin tal-fondi fis-soċjetajiet kollettriċi 
f'dawn l-aħħar snin, hemm bżonn kbir ta' awditi esterni sabiex l-indipendenza u d-diliġenza 
vera jkunu jistgħu jiġu ggarantiti fil-proċess tal-awditjar.

Emenda 146
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-laqgħa ġenerali għandha tikkontrolla 
l-attivitajiet tas-soċjetà kollettriċi billi 
talanqas tiddeċiedi dwar il-ħatra u t-
tneħħija tal-awditur u l-approvazzjoni tar-
rapport annwali dwar it-trasparenza u r-
rapport tal-awditur.

6. Il-laqgħa ġenerali għandha tikkontrolla 
l-attivitajiet tas-soċjetà kollettriċi billi 
talanqas tiddeċiedi dwar il-ħatra u t-
tneħħija tal-awditur u l-approvazzjoni tar-
rapport annwali dwar it-trasparenza u r-
rapport tal-awditur. Fejn ikun hemm dubji 
ġustifikati dwar l-imġiba finanzjarja tas-
soċjetà kollettriċi, il-membri għandu 
jkollhom id-dritt jaħtru awditur intern jew 
estern ħalli jwettaq kontrolli. Ir-riżulati 
ta’ dak l-awditu jridu jintbagħtu 
lillawtorita nazzjonali kompetenti, biex 
ikunu jistgħu jinbdew proċeduri xierqa.

Or. de

Emenda 147
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kwalunkwe restrizzjoni fuq id-dritt tal-
membri tas-soċjetà kollettriċi biex 
jipparteċipaw u biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tal-votazzjoni tagħhom fil-laqgħa ġenerali 
għandha tkun ġusta u proporzjonata u 
għandha tkun ibbażata fuq il-kriterji li 

imħassar
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ġejjin:
(a) perjodu tas-sħubija;
(b) l-ammonti li waslu mingħand membru 
jew dovuti lil membru fir-rigward tal-
perjodu finanzjarju speċifikat.
Dawn il-kriterji għandhom jiġu inkluż fl-
istatut jew fit-termini ta’ sħubija tas-
soċjetà kollettriċi u għandhom jitqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-
Artikoli 17 u 19.

Or. en

Emenda 148
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kwalunkwe restrizzjoni fuq id-dritt tal-
membri tas-soċjetà kollettriċi biex 
jipparteċipaw u biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tal-votazzjoni tagħhom fil-laqgħa ġenerali 
għandha tkun ġusta u proporzjonata u 
għandha tkun ibbażata fuq il-kriterji li 
ġejjin:

imħassar

a) perjodu tas-sħubija;
b) l-ammonti li waslu mingħand membru 
jew dovuti lil membru fir-rigward tal-
perjodu finanzjarju speċifikat.
Dawn il-kriterji għandhom jiġu inkluż fl-
istatut jew fit-termini ta’ sħubija tas-
soċjetà kollettriċi u għandhom jitqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-
Artikoli 17 u 19.

Or. de
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Emenda 149
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe restrizzjoni fuq id-dritt tal-
membri tas-soċjetà kollettriċi biex 
jipparteċipaw u biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tal-votazzjoni tagħhom fil-laqgħa ġenerali 
għandha tkun ġusta u proporzjonata u 
għandha tkun ibbażata fuq il-kriterji li 
ġejjin:

Kull membru ta’ organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv għandu jkollu d-dritt 
li jivvota fil-laqgħa ġenerali, inkluż jekk 
ikun il-każ, permezz ta’ votazzjoni 
elettronika. Kwalunkwe restrizzjoni fuq id-
dritt tal-membri tal-organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv biex jipparteċipaw u 
biex jeżerċitaw id-drittijiet tal-votazzjoni 
tagħhom fil-laqgħa ġenerali għandha tkun 
ġusta u proporzjonata u għandha tkun 
ibbażata fuq il-kriterji li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni wiesgħa u l-vot effiċjenti jeħtieġ li jitħeġġu.

Emenda 150
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti li waslu mingħand membru 
jew dovuti lil membru fir-rigward tal-
perjodu finanzjarju speċifikat.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma tkunx demokratika jekk id-dritt tal-vot isir b'kundizzjoni tal-ammonti riċevuti. Billi d-
distribuzzjoni tad-dħul tad-detenturi tad-drittijiet fl-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv hija estremament inugwali, ir-restrizzjoni tas-setgħat tal-vot skont l-ammonti riċevuti 
tista' twassal għal differenzi kbar f'influwenza.
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Emenda 151
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kull membru ta’ soċjetà kollettriċi 
għandu jkollu d-dritt li jaħtar kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika bħala detentur 
ta’ prokura li jista’ jattendi u jivvota f’ismu 
fil-laqgħa ġenerali.

8. Kull membru ta’ soċjetà kollettriċi 
għandu jkollu d-dritt li jaħtar kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika li tkun 
membru ta' dik is-soċjetà kollettriċi bħala 
detentur ta’ prokura li jista’ jattendi u 
jivvota f’ismu fil-laqgħa ġenerali. Meta 
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv 
tirrappreżenta aktar minn kategorija 
waħda ta' detenturi tad-drittijiet, membru 
jista' biss jagħti prokura lil membru ieħor 
mill-istess kategorija. L-għadd ta' prokuri 
li jistgħu jinżammu minn membru wieħed 
għandu jkun limitat.

Or. en

Emenda 152
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kull membru ta’ soċjetà kollettriċi
għandu jkollu d-dritt li jaħtar kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika bħala detentur 
ta’ prokura li jista’ jattendi u jivvota f’ismu 
fil-laqgħa ġenerali.

8. Kull membru ta’ organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv għandu jkollu d-dritt 
li jaħtar kwalunkwe persuna fiżika jew 
ġuridika bħala detentur ta’ prokura li jista’ 
jattendi u jivvota f’ismu fil-laqgħa 
ġenerali. Sabiex tkun valida, il-prokura 
għandha tingħata liberament mill-
membru lid-detentur tal-prokura mhux 
aktar minn tliet xhur qabel l-użu tagħha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat li l-pubblikaturi tal-mużika u/jew il-kumpaniji tad-diski jeħduha prattika 
standard li jitolbu prokura permanenti mingħand artisti ġodda li magħhom jiffirmaw kuntratt, 
li maż-żmien tippermettilhom li jieħdu kontroll tas-soċjetajiet kollettriċi.

Emenda 153
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kull membru ta’ soċjetà kollettriċi 
għandu jkollu d-dritt li jaħtar kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika bħala detentur 
ta’ prokura li jista’ jattendi u jivvota f’ismu 
fil-laqgħa ġenerali.

8. Kull membru ta’ soċjetà kollettriċi 
għandu jkollu d-dritt li jaħtar membru 
ieħor jew persuna ġuridika oħra tal-istess 
kategorija bħala detentur ta’ prokura li 
jista’ jattendi u jivvota f’ismu fil-laqgħa 
ġenerali.

Or. de

Emenda 154
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetajiet kollettriċi jistabbilixxu funzjoni 
superviżorja responsabbli għas-sorveljanza 
kontinwa tal-attivitajiet u t-twettiq tad-
dmirijiet tal-persuni fdati bir-
responsabbiltajiet maniġerjali fis-soċjetà 
kollettriċi. Għandu jkun hemm 
rappreżentazzjoni ġusta u bbilanċjata tas-
soċjetà kollettriċi fil-korp li jeżerċita din il-
funzjoni, biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni 
effettiva tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetajiet kollettriċi jistabbilixxu funzjoni 
superviżorja responsabbli għas-sorveljanza 
kontinwa tal-attivitajiet u t-twettiq tad-
dmirijiet tal-persuni fdati bir-
responsabbiltajiet maniġerjali fis-soċjetà 
kollettriċi. Għandu jkun hemm 
rappreżentazzjoni ġusta u bbilanċjata tal-
membri tas-soċjetà kollettriċi, li 
jirrappreżentaw kategoriji differenti ta’ 
detenturi tad-drittijiet, inkluż ir-repertorju 
niċċa, fil-korp li jeżerċita din il-funzjoni, 
biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni effettiva 
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tagħhom.

Or. en

Emenda 155
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetajiet kollettriċi jistabbilixxu funzjoni 
superviżorja responsabbli għas-sorveljanza 
kontinwa tal-attivitajiet u t-twettiq tad-
dmirijiet tal-persuni fdati bir-
responsabbiltajiet maniġerjali fis-soċjetà 
kollettriċi. Għandu jkun hemm 
rappreżentazzjoni ġusta u bbilanċjata tas-
soċjetà kollettriċi fil-korp li jeżerċita din il-
funzjoni, biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni 
effettiva tagħhom.

1. l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
tistabbilixxi funzjoni superviżorja 
responsabbli għas-sorveljanza kontinwa 
tal-attivitajiet u t-twettiq tad-dmirijiet tal-
persuni fdati bir-responsabbiltajiet 
maniġerjali f’dik l-organizzazzjoni. 
Għandu jkun hemm rappreżentazzjoni 
ġusta u bbilanċjata tal-kategoriji differenti
ta' membri tal-organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv fil-korp li jeżerċita 
din il-funzjoni, biex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni effettiva tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bilanċ bejn il-kategoriji differenti tal-membri tas-CMO.

Emenda 156
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp fdat bil-funzjoni superviżorja 
għandu jiltaqa’ b’mod regolari u għandu 
jkollu talanqas dawn il-poteri li ġejjin:

2. Il-korp fdat bil-funzjoni superviżorja 
għandu jiltaqa’ tal-anqas kull tliet xhur u 
għandu jkollu tal-anqas dawn il-poteri li 
ġejjin:
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li jiltaqa' "b'mod regolari" huwa vag wisq u għaldaqstant għandu jkun iddefinit 
b'mod aktar ċar.

Emenda 157
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li japprova kull akkwiżizzjoni ta’ 
proprjetà immobbli mis-soċjetà kollettriċi;

imħassar

Or. de

Emenda 158
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
paragrafi 1 u 2, ma għandhomx japplikaw 
għal soċjetà kollettriċi li fuq il-karta ta’ 
bilanċ tagħha, ma taqbiżx il-limiti ta’ 
tnejn mit-tliet kriterji li ġejjin:

imħassar

a) total tal-karta ta’ bilanċ: 350 000 EUR,
b) turnover nett: 700 000 EUR,
c) medja ta’ impjegati matul is-sena 
finanzjarja: għaxra.

Or. de
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Emenda 159
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
paragrafi 1 u 2, ma għandhomx japplikaw 
għal soċjetà kollettriċi li fuq il-karta ta’ 
bilanċ tagħha, ma taqbiżx il-limiti ta’ tnejn 
mit-tliet kriterji li ġejjin:

3. Il-paragrafi 1 u 2, ma għandhomx 
japplikaw għal organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv li fuq il-karta ta’ 
bilanċ tagħha, ma taqbiżx il-limiti ta’ tnejn 
mit-tliet kriterji li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mar-regolazzjoni mtejba u mal-impenji tal-Kummissjoni, l-Istati Membri huma 
permessi li jeżentaw lill-mikrointrapriżi minn ċerti rekwiżiti li jistgħu jkunu ta' piż.

Emenda 160
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-persuni li jimmaniġġjaw b’mod effettiv 
in-negozju ta’ soċjetà kollettriċi u kull 
direttur, bl-eċċezzjoni tad-diretturi li 
jeżerċitaw funzjoni superviżorja,
għandhom jiżguraw li jkunu fis-seħħ
proċeduri mfassla biex jevitaw li jkun 
hemm kunflitti ta’ interess. Is-soċjetà 
kollettriċi għandu jkollha proċeduri biex 
tidentifika, timmaniġġja, tissorvelja u, fejn 
ikun applikabbli, tiżvela kunflitti ta’ 
interess sabiex tevita milli taffettwa ħażin 
l-interessi tal-membri tas-soċjetà.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jimmaniġġjaw b’mod effettiv in-
negozju ta’ soċjetà kollettriċi u d-diretturi 
tagħha jfasslu proċeduri biex jevitaw li 
jkun hemm kunflitti ta’ interess. Is-soċjetà 
kollettriċi għandu jkollha proċeduri biex 
tidentifika, timmaniġġja, tissorvelja u, fejn 
ikun applikabbli, tiżvela kunflitti ta’ 
interess sabiex tevita milli taffettwa ħażin 
l-interessi tal-membri tas-soċjetà.

Or. en
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Emenda 161
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-proċeduri għandhom jinkludu 
dikjarazzjoni annwali individwali minn 
kull waħda minn dawn il-persuni u 
diretturi, lill-korp fdat bil-funzjoni 
superviżorja, li tkun tinkludi l-
informazzjoni li ġejja:

Dawk il-proċeduri għandhom jinkludu 
dikjarazzjoni individwali minn kull waħda 
minn dawn il-persuni u diretturi, lill-korp 
fdat bil-funzjoni superviżorja, lill-membri, 
u li tkun disponibbli pubblikament 
permezz tal-websajt tal-orgamizzazzjoni 
ta' mmaniġġjar kollettiv. Id-dikjarazzjoni 
għandha titwettaq qabel ma kull waħda 
minn dawk il-persuni tieħu l-inkarigi 
tagħha, u mbagħad għandha tiġġedded ta' 
kull sena. Id-dikjarazzjoni għandha
tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunflitti ta' interess iridu jiġu żvelati qabel ma maniġer jew direttur jieħu postu.

Emenda 162
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-proċeduri għandhom jinkludu 
dikjarazzjoni annwali individwali minn 
kull waħda minn dawn il-persuni u 
diretturi, lill-korp fdat bil-funzjoni 
superviżorja, li tkun tinkludi l-
informazzjoni li ġejja:

Dawk il-proċeduri għandhom jinkludu 
dikjarazzjoni annwali individwali minn 
kull waħda minn dawn il-persuni u 
diretturi, lill-korp fdat bil-funzjoni 
superviżorja u li tkun ippubblikata, bl-
informazzjoni li ġejja:

Or. de
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Emenda 163
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-soċjetajiet kollettriċi għandhom ikunu 
diliġenti fil-ġbir u l-immaniġġjar tad-dħul 
mid-drittijiet.

1. L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv għandhom ikunu diliġenti, preċiżi 
u trasparenti fil-ġbir u l-immaniġġjar tad-
dħul mid-drittijiet. Ħlief fl-Istati Membri 
b'sistemi ta' ħruġ kollettiv estiż ta’ 
liċenzji, organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar 
kollettiv għandha tiżgura li tiġbor biss 
dħul mid-drittijiet f'isem id-detenturi tad-
drittijiet li d-drittijiet tagħhom hija 
awtorizzata li tirrappreżenta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Armonizzazzjoni mal-Artikoli 12.1 u 14.2 li jgħidu li l-pagamenti għandhom isiru b'mod 
preċiż, u jek dawn għandhom ikunu preċiżi huwa ovvju li l-ġbir u l-immaniġġjar tagħhom l-
istess għandhom ikunu preċiżi. Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv għandhom jiġbru biss f'isem il-membri u d-detenturi tad-drittijiet reali li d-drittijiet 
tagħhom huma jimmaniġġjaw permezz ta' ftehim ta' rappreżentanza.

Emenda 164
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta, minħabba d-distribuzzjoni tal-
ammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet, 
is-soċjetà kollettriċi tinvesti d-drittijiet 
mid-dħul u kwalunkwe dħul derivat mill-
investiment tiegħu, hija għandha tagħmel 
dan skont il-politika ġenerali dwar l-
investiment msemmija fl-Artikolu 7(5)(c) u 
skont ir-regoli li ġejjin:

4. Meta, minħabba d-distribuzzjoni tal-
ammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet, 
is-soċjetà kollettriċi tinvesti d-drittijiet 
mid-dħul u kwalunkwe dħul derivat mill-
investiment tiegħu, hija għandha tagħmel 
dan fl-aħjar interessi tad-detenturi tad-
drittijiet li d-drittijiet tagħhom hija 
tirrappreżenta u skont il-politika ġenerali 
dwar l-investiment msemmija fl-
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Artikolu 7(5)(c) u skont ir-regoli li ġejjin:

Or. en

Emenda 165
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-assi għandhom ikunu investiti fl-
aħjar interessi tal-membri; Meta jkun 
hemm kwalunkwe kunflitt ta’ interess 
potenzjali, is-soċjetà kollettriċi għanda 
tiżgura li l-investiment isir biss fl-interess 
tal-membri;

(a) Meta jkun hemm kwalunkwe kunflitt 
ta’ interess potenzjali, is-soċjetà kollettriċi 
għanda tiżgura li l-investiment isir biss fl-
interess ta' dawn id-detenturi tad-drittijiet;

Or. en

Emenda 166
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-assi għandhom ikunu investiti 
b'mod li ma jippreġudika l-ebda ammont 
dovut lid-detenturi tad-drittijiet;

Or. en

Emenda 167
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ftehimiet li jirregolaw ir-relazzjoni tas-
soċjetà kollettriċi mal-membri u d-
detenturi tad-drittijiet tagħha, għandhom 
jispeċifikaw tnaqqis applikabbli għad-dħul 
mid-drittijiet imsemmi fil-punt (e) tal-
Artikolu 16.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ftehimiet li jirregolaw ir-relazzjoni tas-
soċjetà kollettriċi mal-membri tagħha, 
għandhom jawtorizzaw speċifikament
tnaqqis applikabbli għad-dħul mid-drittijiet 
imsemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 16.

Or. en

Emenda 168
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta soċjetà kollettriċi tipprovdi servizzi 
soċjali, kulturali u edukattivi iffinanzjati 
permezz ta’ tnaqqis mid-dħul mid-drittijiet, 
id-detenturi tad-drittijiet huma intitolati 
għal dan li ġej:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta soċjetà kollettriċi tipprovdi servizzi 
soċjali, kulturali u edukattivi iffinanzjati 
permezz ta’ tnaqqis mid-dħul mid-drittijiet, 
dawn is-servizzi għandhom jingħataw 
abbażi ta' kriterji ġusti, b'mod partikulari 
fir-rigward tal-aċċess għal dawk is-
servizzi:

Or. en

Emenda 169
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta soċjetà kollettriċi tipprovdi servizzi 
soċjali, kulturali u edukattivi iffinanzjati 
permezz ta’ tnaqqis mid-dħul mid-drittijiet, 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta soċjetà kollettriċi tipprovdi servizzi 
soċjali, kulturali u edukattivi iffinanzjati 
permezz ta’ tnaqqis mid-dħul mid-drittijiet 
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id-detenturi tad-drittijiet huma intitolati 
għal dan li ġej:

u minn kwalunkwe dħul li jkun ġej mill-
investiment tad-dħul mid-drittijiet, id-
detenturi tad-drittijiet ikunu intitolati għal 
dan li ġej:

Or. en

Emenda 170
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) servizzi soċjali, kulturali u edikattivi 
abbażi ta’ kriterji ġusti, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-aċċess għal dawn is-
servizzi u l-firxa tagħhom;

imħassar

Or. en

Emenda 171
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-detenturi tad-drittijiet li jkunu 
tterminaw l-awtorizzazzjoni biex 
jimmaniġġjaw id-drittijiet jew il-kategoriji 
ta’ drittijiet jew it-tipi ta’ xogħlijiet u 
suġġetti oħra jew li jkunu rtiraw id-
drittijiet tagħhom jew il-kategoriji ta’ 
drittijiet jew it-tipi ta’ xogħlijiet jew 
suġġetti oħra mis-soċjetà kollettriċi, 
għandhom ikomplu jkollhom aċċess għal 
dawk is-servizzi. Il-kriterji fir-rigward tal-
aċċess għal u l-firxa ta’ dawk is-servizzi 
tista’ tikkunsidra d-drittijiet mid-dħul 
iġġenerati minn dawk id-detenturi tad-
drittijiet u l-perjodu ta’ żmien tal-

imħassar
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awtorizzazzjoni għall-immaniġġjar ta’ 
dawk id-drittijiet, sakemm dawk il-kriterji 
huma applikabbli wkoll għad-detenturi 
tad-drittijiet li ma spiċċawx din l-
awtorizzazzjoni jew li ma rtirawx id-
drittijiet tagħhom jew il-kategoriji ta’ 
drittijiet jew suġġetti oħra mis-soċjetà 
kollettriċi

Or. en

Emenda 172
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetà kollettriċi tqassam b’mod regolari u 
diliġenti u tħallas l-ammonti dovuti lid-
detenturi tad-drittijiet kollha li 
tirrappreżenta. Is-soċjetà kollettriċi
għandha tagħmel dan it-tqassim u l-
ħlasijiet mhux iktar tard minn 12 –il xahar 
mit-tmiem tas-sena finanzjarja li fiha kien 
miġbur id-dħul mid-drittijiet, sakemm 
raġunijiet oġġettivi relatati b’mod 
partikolari mar-rappurtar mill-utenti, l-
identifikazzjoni tad-drittijiet, id-detenturi 
jew it-tqabbil ta’ informazzjoni dwar 
xogħlijiet u suġġetti oħra mad-detenturi 
tad-drittijiet, jipprevjenu lis-soċjetà 
kollettriċi milli tosserva l-iskadenza. Is-
soċjetà kollettriċi għandha tagħmel dan it-
tqassim u l-ħlasijiet b’mod preċiż, filwaqt 
li tiżgura trattament ugwali tal-kategoriji 
kollha tad-detenturi tad-drittijiet.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
tqassam b’mod regolari u diliġenti u tħallas 
l-ammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet 
kollha li tirrappreżenta. L-organizzazzjoni 
ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha tagħmel 
dan it-tqassim u l-ħlasijiet mingħajr 
dewmien bla bżonn u mhux iktar tard minn 
tliet xhur wara li jkun inġabar id-dħul 
mid-drittijiet, sakemm raġunijiet oġġettivi 
relatati b’mod partikolari mar-rappurtar 
mill-utenti, l-identifikazzjoni tad-drittijiet, 
id-detenturi jew it-tqabbil ta’ informazzjoni 
dwar xogħlijiet u suġġetti oħra mad-
detenturi tad-drittijiet, jipprevjenu lill-
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
milli tosserva l-iskadenza. L-
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv
għandha tagħmel dan it-tqassim u l-
ħlasijiet b’mod preċiż, filwaqt li tiżgura 
trattament ugwali tal-kategoriji kollha tad-
detenturi tad-drittijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-artisti u l-awturi jqisu problema kbira li ħafna organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv 
jieħdu fit-tul biex iħallsu l-flejjes dovuti minnhom. L-abbozz ta' direttiva jipproponi li l-
organizzazzjonijiet għandhom jitħallew iżommu l-flus sa massimu ta' sentejn. Dan xejn mhu 
raġonevoli. L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv li attwalment ma jissodisfawx l-
objettivi ogħla jeħtieġu inċentivi biex itejbu l-effiċjenza tal-proċeduri amministrattivi ta' 
rutina tagħhom.

Emenda 173
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetà kollettriċi tqassam b’mod regolari u 
diliġenti u tħallas l-ammonti dovuti lid-
detenturi tad-drittijiet kollha li 
tirrappreżenta. Is-soċjetà kollettriċi 
għandha tagħmel dan it-tqassim u l-
ħlasijiet mhux iktar tard minn 12 –il xahar
mit-tmiem tas-sena finanzjarja li fiha kien 
miġbur id-dħul mid-drittijiet, sakemm 
raġunijiet oġġettivi relatati b’mod 
partikolari mar-rappurtar mill-utenti, l-
identifikazzjoni tad-drittijiet, id-detenturi 
jew it-tqabbil ta’ informazzjoni dwar 
xogħlijiet u suġġetti oħra mad-detenturi 
tad-drittijiet, jipprevjenu lis-soċjetà 
kollettriċi milli tosserva l-iskadenza. Is-
soċjetà kollettriċi għandha tagħmel dan it-
tqassim u l-ħlasijiet b’mod preċiż, filwaqt 
li tiżgura trattament ugwali tal-kategoriji 
kollha tad-detenturi tad-drittijiet.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetà kollettriċi tqassam b’mod regolari, 
fil-mument opportun u b'mod diliġenti u 
tħallas l-ammonti dovuti lid-detenturi tad-
drittijiet kollha li tirrappreżenta. Is-soċjetà 
kollettriċi għandha tagħmel dan it-tqassim 
u l-ħlasijiet tal-anqas kull tliet xhur u 
mhux iktar tard minn 12-il xahar wara li 
jkun inġabar id-dħul mid-drittijiet. Is-
soċjetà kollettriċi għandha tagħmel dan it-
tqassim u l-ħlasijiet b’mod preċiż, filwaqt 
li tiżgura trattament ugwali tal-kategoriji 
kollha tad-detenturi tad-drittijiet.

Or. en

Emenda 174
Josef Weidenholzer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetà kollettriċi tqassam b’mod regolari u 
diliġenti u tħallas l-ammonti dovuti lid-
detenturi tad-drittijiet kollha li 
tirrappreżenta. Is-soċjetà kollettriċi 
għandha tagħmel dan it-tqassim u l-
ħlasijiet mhux iktar tard minn 12 –il xahar 
mit-tmiem tas-sena finanzjarja li fiha kien 
miġbur id-dħul mid-drittijiet, sakemm 
raġunijiet oġġettivi relatati b’mod 
partikolari mar-rappurtar mill-utenti, l-
identifikazzjoni tad-drittijiet, id-detenturi 
jew it-tqabbil ta’ informazzjoni dwar 
xogħlijiet u suġġetti oħra mad-detenturi 
tad-drittijiet, jipprevjenu lis-soċjetà 
kollettriċi milli tosserva l-iskadenza. Is-
soċjetà kollettriċi għandha tagħmel dan it-
tqassim u l-ħlasijiet b’mod preċiż, filwaqt 
li tiżgura trattament ugwali tal-kategoriji 
kollha tad-detenturi tad-drittijiet.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetà kollettriċi tqassam b’mod regolari, 
trasparenti u diliġenti u tħallas l-ammonti 
dovuti lid-detenturi tad-drittijiet kollha li 
tirrappreżenta. Is-soċjetà kollettriċi 
għandha tagħmel dan it-tqassim u l-
ħlasijiet mhux iktar tard minn xahrejn mit-
tmiem tas-sena finanzjarja li fiha kien 
miġbur id-dħul mid-drittijiet, sakemm 
raġunijiet oġġettivi relatati b’mod 
partikolari mar-rappurtar mill-utenti, l-
identifikazzjoni tad-drittijiet, id-detenturi 
jew it-tqabbil ta’ informazzjoni dwar 
xogħlijiet u suġġetti oħra mad-detenturi 
tad-drittijiet, jipprevjenu lis-soċjetà 
kollettriċi milli tosserva l-iskadenza. Is-
soċjetà kollettriċi għandha tagħmel dan it-
tqassim u l-ħlasijiet b’mod preċiż, filwaqt 
li tiżgura trattament ugwali tal-kategoriji 
kollha tad-detenturi tad-drittijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Rechteinhaber müssen teilweise viel zu lange auf die Ausschüttung von Tantiemen warten und 
geraten dadurch auch in prekäre Situationen, die Richtlinie sollte hier klare Verbesserungen 
schaffen.

Emenda 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetà kollettriċi tqassam b’mod regolari u 
diliġenti u tħallas l-ammonti dovuti lid-
detenturi tad-drittijiet kollha li 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetà kollettriċi tqassam b’mod regolari u 
diliġenti u tħallas l-ammonti dovuti lid-
detenturi tad-drittijiet kollha li 
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tirrappreżenta. Is-soċjetà kollettriċi 
għandha tagħmel dan it-tqassim u l-
ħlasijiet mhux iktar tard minn 12 –il xahar
mit-tmiem tas-sena finanzjarja li fiha kien 
miġbur id-dħul mid-drittijiet, sakemm 
raġunijiet oġġettivi relatati b’mod 
partikolari mar-rappurtar mill-utenti, l-
identifikazzjoni tad-drittijiet, id-detenturi 
jew it-tqabbil ta’ informazzjoni dwar 
xogħlijiet u suġġetti oħra mad-detenturi 
tad-drittijiet, jipprevjenu lis-soċjetà 
kollettriċi milli tosserva l-iskadenza. Is-
soċjetà kollettriċi għandha tagħmel dan it-
tqassim u l-ħlasijiet b’mod preċiż, filwaqt 
li tiżgura trattament ugwali tal-kategoriji 
kollha tad-detenturi tad-drittijiet.

tirrappreżenta u dan tagħmlu abbażi tal-
informazzjoni mogħtija mill-utenti fi 
żmien 6 xhur wara l-użu tal-kontenut. Is-
soċjetà kollettriċi għandha tagħmel dan it-
tqassim u l-ħlasijiet mhux iktar tard minn 
12-il xahar mit-tmiem tas-sena finanzjarja 
li fiha kien miġbur id-dħul mid-drittijiet, 
sakemm raġunijiet oġġettivi relatati b’mod 
partikolari mar-rappurtar mill-utenti, l-
identifikazzjoni tad-drittijiet, id-detenturi 
jew it-tqabbil ta’ informazzjoni dwar 
xogħlijiet u suġġetti oħra mad-detenturi 
tad-drittijiet, jipprevjenu lis-soċjetà 
kollettriċi milli tosserva l-iskadenza. Is-
soċjetà kollettriċi għandha tagħmel dan it-
tqassim u l-ħlasijiet b’mod preċiż, filwaqt 
li tiżgura trattament ugwali tal-kategoriji 
kollha tad-detenturi tad-drittijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqassim fil-mument opportun mis-soċjetajiet kollettriċi huwa possibbli biss meta l-utenti 
jipprovdu informazzjoni f'waqtha dwar l-użu magħmul minn kontenut differenti.

Emenda 176
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv għandhom jibdew iqassmu d-
dħul tad-detenturi tad-drittijiet meta l-
ammont miġbur ikopri b'mod raġonevoli 
l-ispejjeż tal-ġbir. Il-livell minimu meħtieġ 
qabel ma jseħħ it-tqassim ma jistax jaqbeż 
b'mod irraġonevoli l-ammont minimu l-
aktar baxx użat minn organizzazzjonijiet 
ta’ mmaniġġjar kollettiv komparabbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tqassim tad-dħul tad-detenturi tad-drittijiet huwa ferm inugwali, jiġifieri għadd kbir ħafna 
ta' kreaturi jaqilgħu ftit li xejn. Dan ifisser li livelli tat-tqassim minimi aktar baxxi se 
jitqassmu lil għadd kbir ta' detenturi tad-drittijiet b'aktar ħeffa. Fl-istess ħin id-detenturi tad-
drittijiet li għandhom qligħ kbir ikollhom inċentiv li jiffissaw il-livelli minimi ta' tqassim fl-
għoli wisq, u b'hekk f'xi każijiet joħolqu tqassim inġust. Barra minn hekk, ir-rekwiżit li 
jinżamm tqassim minimu baxx jipprovdi inċentivi għal tqassim kost-effiċjenti.

Emenda 177
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li 
s-soċjetajiet kollettriċi jiġu eżentati mill-
obbligu dwar it-tqassim u l-ħlasijiet 
stabbilit fil-paragrafu 1 f’sitwazzjonijiet 
fejn dan huwa ġustifikat minn raġunijiet 
oġġettivi relatati b’mod partikolari mar-
rappurtar mill-utenti, l-identifikazzjoni 
tad-drittijiet, id-detenturi jew it-tqabbil ta’ 
informazzjoni dwar xogħlijiet u suġġetti 
oħra mad-detenturi tad-drittijiet li 
jipprevjenu lis-soċjetà kollettriċi milli 
tosserva l-iskadenza l-frekwenza u l-
iskadenza prevista f'dak il-paragrafu. 
F'dawn is-sitwazzjonijiet, is-soċjetajiet 
kollettriċi għandhom iwettqu t-tqassim u 
l-pagamenti lid-detenturi tad-drittijiet 
mill-aktar fis.

Or. en

Emenda 178
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-ammonti dovuti lid-detenturi tad-
drittijiet ma jkunux jistgħu jitqassmu, wara 
ħames snin mit-tmiem tas-sena finanzjarja 
fejn ikun sar il-ġbir tad-dħul mid-drittijiet, 
u sakemm is-soċjetà kollettriċi tkun ħadet 
il-miżuri neċessarji kollha biex tidentifika 
u tillokalizza d-detenturi tad-drittijiet, is-
soċjetà kollettriċi għandha tiddeċiedi dwar 
l-użu tal-ammonti kkonċernati skont l-
Artikolu 7(5)(b), mingħajr preġudizzju 
għad-dritt tad-detentur tad-drittijiet li 
jitlob dawn l-ammonti mis-soċjetà 
kollettriċi.

2. Fejn l-ammonti dovuti lid-detenturi tad-
drittijiet ma jkunux jistgħu jitqassmu, wara 
tliet snin mit-tmiem tas-sena finanzjarja 
fejn ikun sar il-ġbir tad-dħul mid-drittijiet, 
minħabba li l-organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv tkun naqset li
tidentifika u tillokalizza d-detenturi tad-
drittijiet, il-flus għandhom jitħallsu f'fond 
imwaqqaf għal dan il-għan mill-Istat 
Membru li fih inkunu inġabru l-flus.
Minn dakinhar il-fond ikun responsabbli 
għal kwalunkwe talbiet minn detenturi 
tad-drittijiet li jerġgħu jitfaċċaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk is-soċjetà kollettriċi titħalla żżomm il-flus miġbura, tkun qed tingħata l-inċentiv li ma 
tkunx diliġenti b'mod xieraq fl-isforzi tagħha biex tfittex id-detenturi verui tad-drittijiet. Fond 
immaniġġjat mill-Istati Membri jista' jkun ta' benefiċċju wkoll fil-promozzjoni tad-diversità 
kulturali. Ara l-Premessa 15a (ġdida). Barra minn hekk, il-ħames snin issuġġeriti huwa 
perjodu twil ta' żmien - iċ-ċans li detentur ta' dritt jinstab wara tlieta jew erba' snin huwa 
żgħir ħafna.

Emenda 179
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-ammonti dovuti lid-detenturi tad-
drittijiet ma jkunux jistgħu jitqassmu, wara 
ħames snin mit-tmiem tas-sena finanzjarja 
fejn ikun sar il-ġbir tad-dħul mid-drittijiet, 
u sakemm is-soċjetà kollettriċi tkun ħadet 
il-miżuri neċessarji kollha biex tidentifika 
u tillokalizza d-detenturi tad-drittijiet, is-
soċjetà kollettriċi għandha tiddeċiedi dwar 
l-użu tal-ammonti kkonċernati skont l-
Artikolu 7(5)(b), mingħajr preġudizzju 

2. Fejn l-ammonti dovuti lid-detenturi tad-
drittijiet ma jkunux jistgħu jitqassmu, wara 
tliet snin mit-tmiem tas-sena finanzjarja 
fejn ikun sar il-ġbir tad-dħul mid-drittijiet, 
u sakemm l-organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv tkun ħadet il-miżuri 
neċessarji kollha biex tidentifika u 
tillokalizza d-detenturi tad-drittijiet, l-Istati 
Membri għandhom ikunu responsabbli li 
jiddeċiedu kif l-aħjar li jallokaw flejjes 
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għad-dritt tad-detentur tad-drittijiet li 
jitlob dawn l-ammonti mis-soċjetà 
kollettriċi.

mhux mqassma, inkluż li jħallu lill-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv iqassmu l-flejjes fost il-membri 
tagħhom.

Or. en

Emenda 180
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-ammonti dovuti lid-detenturi tad-
drittijiet ma jkunux jistgħu jitqassmu, wara 
ħames snin mit-tmiem tas-sena finanzjarja 
fejn ikun sar il-ġbir tad-dħul mid-drittijiet, 
u sakemm is-soċjetà kollettriċi tkun ħadet 
il-miżuri neċessarji kollha biex tidentifika 
u tillokalizza d-detenturi tad-drittijiet, is-
soċjetà kollettriċi għandha tiddeċiedi dwar 
l-użu tal-ammonti kkonċernati skont l-
Artikolu 7(5)(b), mingħajr preġudizzju 
għad-dritt tad-detentur tad-drittijiet li jitlob 
dawn l-ammonti mis-soċjetà kollettriċi.

2. Fejn l-ammonti dovuti lid-detenturi tad-
drittijiet ma jkunux jistgħu jitqassmu, wara 
sentejn mit-tmiem tas-sena finanzjarja fejn 
ikun sar il-ġbir tad-dħul mid-drittijiet, u 
sakemm is-soċjetà kollettriċi tkun ħadet il-
miżuri neċessarji kollha biex tidentifika u 
tillokalizza d-detenturi tad-drittijiet, is-
soċjetà kollettriċi għandha tiddeċiedi dwar 
l-użu tal-ammonti kkonċernati skont l-
Artikolu 7(5)(b), mingħajr preġudizzju 
għad-dritt tad-detentur tad-drittijiet li jitlob 
dawn l-ammonti mis-soċjetà kollettriċi.

Or. de

Emenda 181
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-ammonti dovuti lid-detenturi tad-
drittijiet ma jkunux jistgħu jitqassmu, wara 
ħames snin mit-tmiem tas-sena finanzjarja 
fejn ikun sar il-ġbir tad-dħul mid-drittijiet, 
u sakemm is-soċjetà kollettriċi tkun ħadet 
il-miżuri neċessarji kollha biex tidentifika 

2. Fejn l-ammonti dovuti lid-detenturi tad-
drittijiet ma jkunux jistgħu jitqassmu, wara 
ħames snin mit-tmiem tas-sena finanzjarja 
fejn ikun sar il-ġbir tad-dħul mid-drittijiet, 
u sakemm is-soċjetà kollettriċi tkun ħadet 
il-miżuri neċessarji kollha biex tidentifika 
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u tillokalizza d-detenturi tad-drittijiet, is-
soċjetà kollettriċi għandha tiddeċiedi dwar 
l-użu tal-ammonti kkonċernati skont l-
Artikolu 7(5)(b), mingħajr preġudizzju 
għad-dritt tad-detentur tad-drittijiet li 
jitlob dawn l-ammonti mis-soċjetà 
kollettriċi.

u tillokalizza d-detenturi tad-drittijiet, is-
soċjetà kollettriċi għandha tuża dan l-
ammont għall-fond kulturali tagħha. Jekk 
ma jkun jeżisti l-ebda fond bħal dan, is-
soċjetà kollettriċi għandha terġa' tħallas l-
ammont lill-utenti.

Or. en

Emenda 182
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
soċjetà kollettriċi ma tiddiskriminax bejn 
il-membri tagħha u kwalunkwe detentur 
tad-drittijiet li timmaniġġja d-drittijiet 
tiegħu skont ftehim ta’ rappreżentazzjoni, 
b’mod partikolari fir-rigward tat-tariffi 
applikabbli, it-tariffi għall-immaniġġjar, u 
l-kundizzjonijiet għall-ġbir tad-dħul mid-
drittijiet u t-tqassim tal-ammonti dovuti lid-
detenturi tad-drittijiet.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
soċjetà kollettriċi ma tiddiskriminax kontra 
xi detentur tad-drittijiet li timmaniġġja d-
drittijiet tiegħu skont ftehim ta’ 
rappreżentazzjoni, b’mod partikolari fir-
rigward tat-tariffi applikabbli, it-tariffi 
għall-immaniġġjar, u l-kundizzjonijiet 
għall-ġbir tad-dħul mid-drittijiet u t-
tqassim tal-ammonti dovuti lid-detenturi 
tad-drittijiet.

Or. en

Emenda 183
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tnaqqis u pagamenti fil-ftehimiet ta’ 
rappreżentazzjoni

Pagamenti fil-ftehimiet ta’ 
rappreżentazzjoni

Or. en
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Emenda 184
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-soċjetà kollettriċi ma għandha 
tapplika l-ebda tnaqqis, ħlief tariffi għall-
immaniġġjar, fuq id-dħul mid-drittijiet 
derivat mid-drittijiet li timmaniġġja abbażi 
ta’ ftehim ta’ rappreżentazzjoni ma’ 
soċjetà kollettriċi oħra, sakemm is-soċjetà 
kollettriċi l-oħra ma tagħtix kunsens 
espliċitu għal dan it-tnaqqis.

imħassar

Or. en

Emenda 185
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-soċjetà kollettriċi għandha tqassam u 
tħallas l-ammonti dovuti lil soċjetajiet 
kollettriċi oħra b'mod regolari, diliġenti u 
preċiż.

2. Is-soċjetà kollettriċi għandha tqassam u 
tħallas l-ammonti dovuti lil soċjetajiet 
kollettriċi oħra b'mod regolari, fil-mument 
opportun, u b'mod diliġenti u preċiż. Is-
soċjetà kollettriċi għandha tagħmel dan it-
tqassim u l-ħlasijiet lil soċjetajiet 
kollettriċi oħrajn tal-anqas kull tliet xhur 
u mhux iktar tard minn 12-il xahar wara 
li jkun inġabar id-dħul mid-drittijiet.

Or. en

Emenda 186
Toine Manders
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li 
s-soċjetajiet kollettriċi jiġu eżentati mill-
obbligu dwar it-tqassim u l-ħlasijiet 
stabbilit fil-paragrafu 2 f’sitwazzjonijiet 
fejn dan ikun ġustifikat minn raġunijiet 
oġġettivi relatati b’mod partikolari mar-
rappurtar mill-utenti, l-identifikazzjoni 
tad-drittijiet, id-detenturi jew it-tqabbil ta’ 
informazzjoni dwar xogħlijiet u suġġetti 
oħra mad-detenturi tad-drittijiet li 
jipprevjenu lis-soċjetà kollettriċi milli 
tosserva l-iskadenza l-frekwenza u l-
iskadenza prevista f'dak il-paragrafu. 
F'dawn is-sitwazzjonijiet, is-soċjetajiet 
kollettriċi għandhom iwettqu t-tqassim u 
l-pagamenti lid-detenturi tad-drittijiet 
mill-aktar fis.

Or. en

Emenda 187
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
s-soċjetajiet kollettriċi jirrispondu għal 
applikazzjonijiet għal-liċenzji fi żmien 14-
il jum kalendarju, u lill-utent jagħmlulu 
offerta fi żmien 60 jum kalendarju mill-
wasla tal-applikazzjoni għal-liċenzja, 
dment li s-soċjetà kollettriċi tkun ingħatat 
l-informazzjoni kollha relevanti meħtieġa 
biex tagħmel offerta.

Or. de
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Emenda 188
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tariffi għal drittijiet esklussivi għandhom 
jirriflettu l-valur ekonomiku tad-drittijiet 
innegozjati u tas-servizz provdut mis-
soċjetà kollettriċi.

Tariffi għal drittijiet esklussivi u drittijiet 
għal rimunerazzjoni għandhom jirriflettu 
l-valur ekonomiku tal-użu tad-drittijiet 
innegozjati u n-natura u l-ambitu tal-użu 
tax-xogħlijiet u suġġetti protetti oħra u l-
valur ekonomiku tas-servizz provdut mis-
soċjetà kollettriċi.

Or. en

Emenda 189
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tariffi għal drittijiet esklussivi għandhom 
jirriflettu l-valur ekonomiku tad-drittijiet 
innegozjati u tas-servizz provdut mis-
soċjetà kollettriċi.

Tariffi għal drittijiet esklussivi għandhom 
jirriflettu adegwatament il-valur
ekonomiku tad-drittijiet innegozjati u tas-
servizz provdut mis-soċjetà kollettriċi.

Or. de

Emenda 190
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tistabbilixxi l-ammonti dovuti 
lid-detenturi tad-drittijiet fir-rigward ta’ 

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tistabbilixxi l-ammonti dovuti 
lid-detenturi tad-drittijiet fir-rigward ta’ 
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dritt għal remunerazzjoni u dritt għal
kumpens, is-soċjetà kollettriċi għandha 
tibbaża l-kalkolu tagħha ta' dawk l-
ammonti dovuti,fuq il-valur ekonomiku ta' 
dawk id-drittijiet innegozjati.

dritt għal kumpens, is-soċjetà kollettriċi 
għandha tibbaża l-kalkolu tagħha ta' dawk 
l-ammonti dovuti, fuq kriterji 
nondiskriminatorji, filwaqt li jiġi żgurat 
kumpens ekwu għall-użu magħmul mix-
xogħlijiet u suġġetti protetti oħra.

Or. en

Emenda 191
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tistabbilixxi l-ammonti dovuti 
lid-detenturi tad-drittijiet fir-rigward ta’ 
dritt għal remunerazzjoni u dritt għal 
kumpens, is-soċjetà kollettriċi għandha 
tibbaża l-kalkolu tagħha ta' dawk l-
ammonti dovuti,fuq il-valur ekonomiku ta' 
dawk id-drittijiet innegozjati.

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tistabbilixxi l-ammonti dovuti 
lid-detenturi tad-drittijiet fir-rigward ta’ 
dritt għal remunerazzjoni, is-soċjetà 
kollettriċi għandha tibbaża l-kalkolu tagħha 
ta' dawk l-ammonti dovuti,fuq il-valur 
ekonomiku ta' dawk id-drittijiet 
innegozjati.

Or. de

Emenda 192
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-utenti għandhom jirrappurtaw fil-
ħin u b'mod preċiż, lill-organizzazzjonijiet 
ta' mmaniġġjar kollettiv dwar l-użu ta' 
xogħlijiet u suġġetti oħra f'format 
miftiehem u jekk ikun possibbli li jinqara 
minn magna, sabiex jippermettu lill-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv jiddeterminaw tariffi applikabbli 
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u jqassmu l-ammonti dovuti lil detenturi 
tad-drittijiet b'mod preċiż u skont l-obbligi 
imposti b'din id-direttiva. Fejn l-utenti 
jonqsu li jirrappurtaw lill-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv b'mod li jippermettilhom li 
jwettqu tqassim f'waqtu u preċiż lil
detenturi individwali tad-drittijiet, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv jitneħħulhom l-obbligi tagħhom 
skont din id-Direttiva relatati mat-tqassim 
tad-dħul mid-drittijiet lil detenturi tad-
drittijiet individwali.

Or. en

Emenda 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sabiex jiġi żgurat tqassim f'waqtu, 
ġust u trasparenti tad-drittijiet, is-
soċjetajiet kollettriċi għandhom jeħtieġu li 
l-utenti jagħtuhom il-kontijiet analitiċi 
tax-xogħlijiet użati, skont ir-rapporti 
standard ipprovduti mis-soċjetajiet 
kollettriċi jew użati fis-settur, mhux aktar 
tard minn 6 xhur wara l-użu tax-xogħol 
mużikali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporti mill-utenti fl-ambjent diġitali u lil hinn huma meħtieġa sabiex jiġi identifikat l-użu 
ta' xogħlijiet protetti. Mingħajr din id-dispożizzjoni, it-tqassim tad-drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati għandu jkompli jkun imfixkel min-nuqqas ta' dejta li hija meħtieġa biex jiġi 
żgurat tqassim proporzjonat u analitiku tal-użu effettiv tax-xogħlijiet. Id-dejta sikwit tingħata 
b'manjiera inkompleta u mhux preċiża. Iż-żieda tal-mezzi u t-tixrid ta' xogħlijiet bid-drittijiet 
tal-awtur jeħtieġu li s-soċjetajiet kolletturi jkunu jistgħu jiksbu dejta f'waqtha u preċiża mill-
utenti dwar l-użu tagħhom ta' xogħlijiet mużikali.
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Emenda 194
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-utenti għandhom iħallsu miżati tal-
liċenzji jew rimunerazzjoni lill-
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv 
fil-ħin kull meta jkun hemm fis-seħħ 
tariffa applikabbli b'mod ġenerali jew 
determinata minn qorti. Fejn l-utenti ma 
jħallsux ħlasijiet tal-liċenzji jew 
rimunerazzjoni bħal dawn fil-ħin, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv ikunu jistgħu jiċċarġjaw lil tali 
utenti miżati addizzjonali biex ikopru l-
ispejjeż amministrattivi kkawżati 
minħabba n-nuqqas volontarju li jitħallsu 
l-ħlasijiet tal-liċenzji jew rimunerazzjoni.

Or. en

Emenda 195
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Obbligi tal-utenti

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
utenti jikkomunikaw, mingħajr ħlas, u 
f'format elettroniku, lill-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv għall-fini tal-amministrazzjoni 
effettiva tad-drittijiet, informazzjoni sħiħa 
u preċiża, kif meħtieġ sabiex jiġu 
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identifikati l-użu tax-xogħol jew suġġetti 
oħra u d-detentur tad-dritt korrispondenti.

Or. en

Emenda 196
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 a
Rappurtar u fatturazzjoni

1. Is-soċjetajiet kollettriċi għandhom 
jistabbilixxu proċeduri ta’ 
komunikazzjoni xierqa li jippermettu lill-
utent jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa 
kollha dwar l-użu tal-liċenzja, inkluż 
rapport dwar l-użu attwali tax-xogħlijiet, 
lis-soċjetà kollettriċi b’mod preċiż u qabel 
l-iskadenza maqbula b'mod konġunt 
b'rabta ma' dik il-liċenzja.
2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu li s-
soċjetajiet kollettriċi stabbiliti fit-territorju 
tagħhom iwaqqfu proċeduri kif stipulat 
fil-paragrafi 3 sa 4.
3. Is-soċjetajiet kollettriċi għandhom 
jistabbilixxu proċedura ta’ kooperazzjoni 
bejniethom għall-benefiċċju tad-detenturi 
tad-drittijiet, il-membri u l-utenti 
tagħhom. Din il-proċedura ta' 
kooperazzjoni għandha tinkludi tal-anqas 
l-ippuljar ta' informazzjoni dwar il-
liċenzji maħruġa u l-użu tax-xogħlijiet u 
suġġetti protetti oħra f'bażi ta' dejta 
komuni, fatturazzjoni kkordinata u 
konġunta u l-ġbir tad-dħul mid-drittijiet.
4. Il-proċedura ta’ kooperazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 għandha 
tippermetti lis-soċjetajiet kollettriċi 
jikkoordinaw il-fatturazzjoni tal-utenti 
b’tali mod li utent wieħed jirċievi fattura 
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konġunta waħda fir-rigward tad-drittijiet 
fix-xogħlijiet u s-suġġetti protetti oħra li 
ġew liċenzjati. Il-fattura unika għandha 
tkun trasparenti u għandha tidentifika s-
soċjetajiet kollettriċi kkonċernati, il-lista 
ta’ xogħlijiet u suġġetti protetti oħra li 
ġew liċenzjati u l-użi attwali 
korrispondenti. Il-fattura għandha tindika 
wkoll b’mod ċar tal-anqas l-ammonti 
proporzjonali dovuti lid-detenturi tad-
drittijiet u l-ammonti li se jiġu użati biex 
ikopru t-tariffi tal-immaniġġjar.
5. Il-paragrafi 2 u 3 m'għandhomx 
japplikaw għall-immaniġġjar kollettiv tad-
drittijiet online f'xogħlijiet mużikali u fl-
immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet 
f'xogħlijiet u suġġetti oħra fuq bażi 
multiterritorjali.

Or. en

Emenda 197
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
1. L-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv għandhom jistabbilixxu 
proċeduri ta’ komunikazzjoni 
proporzjonati li jippermettu lill-utent 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa kollha 
dwar l-użu tal-liċenzja, inkluż rapport 
dwar l-użu attwali tax-xogħlijiet, lis-
soċjetà kollettriċi b’mod preċiż u qabel l-
iskadenza maqbula b'mod konġunt 
b'rabta ma' dik il-liċenzja.
2. L-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv jistgħu jistabbilixxu proċedura 
ta’ kooperazzjoni għall-benefiċċju tad-
detenturi tad-drittijiet, il-membri u l-utenti 
tagħhom. Din il-proċedura ta' 
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kooperazzjoni tista' tinkludi l-ippuljar ta' 
informazzjoni dwar il-liċenzji maħruġa u 
l-użu tax-xogħlijiet u suġġetti protetti 
oħra. F'dan ir-rigward, l-ispejjeż u l-
benefiċċji ta' bażi ta' dejta komuni u l-
fatturazzjoni konġunta jeħtieġu 
evalwazzjoni ulterjuri.

Or. en

Emenda 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
soċjetà kollettriċi tagħmel disponibbli l-
informazzjoni li ġejja meta tkun mitluba 
minn kwalunkwe detentur tad-drittijiet li 
tirrappreżenta d-drittijiet tiegħu, minn 
kwalunkwe soċjetà kollettriċi li 
timmaniġġja f’isimha d-drittijiet skont 
ftehim ta’ rappreżentazzjoni jew minn 
kwalunkwe, permezz ta’ mezzi elettroniċi, 
mingħajr dewmien mhux iġġustifikat:

imħassar

(a) kuntratti ta’ ħruġ ta’ liċenzji standard 
u tariffi applikabbli;
(b) ir-repertorju u d-drittijiet li 
timmaniġġja u l-Istati Membri koperti;
(c) lista ta’ ftehimiet ta’ rappreżentazzjoni 
li tkun daħlet għalihom, inkluża 
informazzjoni dwar soċjetajiet kollettriċi 
oħra involuti, ir-repertorju rappreżentat u 
l-ambitu territorjali kopert minn ftehim 
bħal dan.

Or. en

Emenda 199
Christian Engström
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Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
soċjetà kollettriċi tagħmel disponibbli l-
informazzjoni li ġejja meta tkun mitluba 
minn kwalunkwe detentur tad-drittijiet li 
tirrappreżenta d-drittijiet tiegħu, minn 
kwalunkwe soċjetà kollettriċi li 
timmaniġġja f’isimha d-drittijiet skont 
ftehim ta’ rappreżentazzjoni jew minn 
kwalunkwe, permezz ta’ mezzi elettroniċi, 
mingħajr dewmien mhux iġġustifikat:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
tagħmel disponibbli l-informazzjoni li ġejja 
lill-pubbliku fuq il-websajt tal-
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni bażika dwar tariffi, kuntratti ta' liċenzjar, ir-repertorju u ftehimiet ta' 
rappreżentanza huma essenzjali għal suq li jiffunzjona tajjeb u trasparenti fix-xogħlijiet 
kreattivi. Informazzjoni bażika dwar il-prezzijiet u dwar dak li qed jinbigħ m'għandhiex tkun 
limitata biss li tingħata meta titntalab. Jekk din l-emenda tiġi adottata, il-lista fil-
paragrafu 18.1 tista' titmexxa bħala żieda mal-paragrafu 19.1, filwaqt li paragrafu 18.1 
jitħassar.

Emenda 200
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
soċjetà kollettriċi tagħmel disponibbli l-
informazzjoni li ġejja meta tkun mitluba 
minn kwalunkwe detentur tad-drittijiet li 
tirrappreżenta d-drittijiet tiegħu, minn 
kwalunkwe soċjetà kollettriċi li 
timmaniġġja f’isimha d-drittijiet skont 
ftehim ta’ rappreżentazzjoni jew minn 
kwalunkwe, permezz ta’ mezzi elettroniċi, 
mingħajr dewmien mhux iġġustifikat:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
soċjetà kollettriċi tagħmel disponibbli u 
tippubblika permezz ta’ mezzi elettroniċi, 
mingħajr dewmien, l-informazzjoni li 
ġejja:
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Or. de

Emenda 201
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-repertorju u d-drittijiet li timmaniġġja 
u l-Istati Membri koperti;

(b) ir-repertorju u d-drittijiet li timmaniġġja 
u l-Istati Membri koperti jew, minħabba l-
ambitu tal-attività tas-soċjetà kollettriċi r-
repertorju ma jistax jiġi ddeterminat, il-
kategoriji tax-xogħlijiet jew ta' suġġetti 
oħra li hija tirrappreżenta, id-drittijiet li 
timmaniġġja u l-Istati Membri koperti;

Or. en

Emenda 202
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra minn hekk, soċjetà kollettriċi
għandha tagħmel disponibbli meta tkun 
mitluba minn kwalunkwe detentur tad-
drittijiet jew minn kwalunkwe soċjetà 
kollettriċi, kwalunkwe informazzjoni dwar 
xogħlijiet li għalihom ma ġiex identifikat 
detentur tad-drittijiet jew aktar inkluż, fejn 
ikun disponibbli, it-titolu tax-xogħol, isem 
l-awtur, isem l-pubblikatur u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra disponibbli li 
tista’ tkun meħtieġa għall-identifikazzjoni 
tad-detenturi tad-drittijiet.

2. Barra minn hekk, organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv għandha tagħmel 
disponibbli pubblikament kwalunkwe 
informazzjoni dwar xogħlijiet li għalihom 
ma ġiex identifikat detentur tad-drittijiet 
jew aktar, skont id-dispożizzjonijiet 
stipulati fid-Direttiva 2012/28/UE dwar 
Ċerti Użi Permessi ta’ Xogħlijiet Orfni,
inkluż, fejn ikun disponibbli, it-titolu tax-
xogħol, isem l-awtur, isem il-pubblikatur u 
kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra 
disponibbli li tista’ tkun meħtieġa għall-
identifikazzjoni tad-detenturi tad-drittijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Detenturi tad-drittijiet li mhumiex membri ta' soċjetà kollettriċi għandhom ikunu jistgħu 
jiċċekkjaw jekk xi xogħlijiet tagħhom ikunux imniżżla bħala mhux identifikati. Barra minn 
hekk, din l-informazzjoni hija ta' valur għall-utenti kif ukoll għall-konsumaturi finali. Id-
Direttiva tax-Xogħlijiet Orfni tinkludi dispożizzjonijiet dwar kif għandha tiġi indirizzata 
sitwazzjoni fejn id-detenturi ma jkunux jistgħu jinstabu, u għaldaqstant, sabiex tiġi żgurata l-
konsistenza, din id-direttiva għandha ssirilha referenza.

Emenda 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra minn hekk, soċjetà kollettriċi 
għandha tagħmel disponibbli meta tkun 
mitluba minn kwalunkwe detentur tad-
drittijiet jew minn kwalunkwe soċjetà 
kollettriċi, kwalunkwe informazzjoni dwar 
xogħlijiet li għalihom ma ġiex identifikat 
detentur tad-drittijiet jew aktar inkluż, fejn 
ikun disponibbli, it-titolu tax-xogħol, isem 
l-awtur, isem l-pubblikatur u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra disponibbli li 
tista’ tkun meħtieġa għall-identifikazzjoni 
tad-detenturi tad-drittijiet.

2. Soċjetà kollettriċi għandha tagħmel 
disponibbli meta tkun mitluba minn 
kwalunkwe detentur tad-drittijiet jew minn 
kwalunkwe soċjetà kollettriċi, kwalunkwe 
informazzjoni dwar xogħlijiet li għalihom 
ma ġiex identifikat detentur tad-drittijiet 
jew aktar inkluż, fejn ikun disponibbli, it-
titolu tax-xogħol, isem l-awtur, isem l-
pubblikatur u kwalunkwe informazzjoni 
rilevanti oħra disponibbli li tista’ tkun 
meħtieġa għall-identifikazzjoni tad-
detenturi tad-drittijiet.

Or. en

Emenda 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
soċjetà kollettriċi tagħmel disponibbli l-
informazzjoni li ġejja:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
tagħmel disponibbli permezz ta' websajt 
aċċessibbli pubblikament tal-anqas l-
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informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 205
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) lista tax-xogħlijiet mużikali u d-
drittijiet mużikali li fir-rigward tagħhom 
jinġabru r-royalties;

Or. de

Emenda 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) lista tad-drittijiet, kategoriji tad-
drittijiet jew tipi ta' xogħlijiet li ġew 
esklużi volontarjament mid-detenturi tad-
drittijiet mill-immaniġġjar kollettiv;

Or. en

Emenda 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) kuntratti ta’ ħruġ ta’ liċenzji 
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standard u tariffi applikabbli;

Or. en

Emenda 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt gc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gc) ir-repertorju u d-drittijiet li 
timmaniġġja u l-Istati Membri koperti;

Or. en

Emenda 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt gd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gd) lista ta’ ftehimiet ta’ rappreżentanza 
li tkun daħlet għalihom, inkluża 
informazzjoni dwar soċjetajiet kollettriċi 
oħra involuti, ir-repertorju rappreżentat u 
l-ambitu territorjali kopert minn ftehim 
bħal dan.

Or. en

Emenda 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
punti 1(a), (f) u (g) tal-Anness I, ma 
għandhomx japplikaw għal soċjetà 
kollettriċi li fuq il-karta ta’ bilanċ tagħha, 
ma taqbiżx il-limiti ta’ tnejn mit-tliet 
kriterji li ġejjin:

imħassar

(a) total tal-karta ta’ bilanċ: 
EUR 350,000;
(b) turnover nett: EUR 700,000;
(c) medja ta’ impjegati matul is-sena 
finanzjarja: għaxra.

Or. en

Emenda 211
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
punti 1(a), (f) u (g) tal-Anness I, ma 
għandhomx japplikaw għal soċjetà 
kollettriċi li fuq il-karta ta’ bilanċ tagħha, 
ma taqbiżx il-limiti ta’ tnejn mit-tliet 
kriterji li ġejjin:

imħassar

a) total tal-karta ta’ bilanċ: 350 000 EUR,
b) turnover nett: 700 000 EUR,
c) medja ta’ impjegati matul is-sena 
finanzjarja: għaxra.

Or. de

Emenda 212
Emma McClarkin
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Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
punti 1(a), (f) u (g) tal-Anness I, ma 
għandhomx japplikaw għal soċjetà
kollettriċi li fuq il-karta ta’ bilanċ tagħha, 
ma taqbiżx il-limiti ta’ tnejn mit-tliet 
kriterji li ġejjin:

5. Il-punti 1(a), (f) u (g) tal-Anness I, ma 
għandhomx japplikaw għal 
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv li 
fuq il-karta ta’ bilanċ tagħha, ma taqbiżx il-
limiti ta’ tnejn mit-tliet kriterji li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mar-regolazzjoni mtejba u mal-impenji tal-Kummissjoni, l-Istati Membri huma 
permessi li jeżentaw lill-mikrointrapriżi minn ċerti rekwiżiti li jistgħu jkunu ta' piż.

Emenda 213
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetajiet kollettriċi stabbiliti fit-territorju 
tagħhom, jikkonformaw mar-rekwiżiti 
f’dan it-Titolu meta joħorġu liċenzji 
multiterritorjali għal drittijiet online 
f’xogħlijiet mużikali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetajiet kollettriċi attivi fit-territorju 
tagħhom, jikkonformaw mar-rekwiżiti 
f’dan it-Titolu meta joħorġu liċenzji 
multiterritorjali għal drittijiet online 
f’xogħlijiet mużikali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat li jkun hemm min idur mar-regoli billi jistabbilixxi ruħu barra l-UE, id-
Direttiva għandha tapplika għas-soċjetajiet kolettriċi kollha li jkunu attivi f'tal-anqas Stat 
Membru wieħed. L-artikolu għandu jkun konsistenti mal-Artikolu 2.

Emenda 214
Josef Weidenholzer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soċjetà kollettriċi li toħroġ liċenzji 
multiterritorjali għal drittijiet online 
f’xogħlijiet mużikali, għandha tipprovdi 
lill-fornituri tas-servizzi tal-mużika 
online, lid-detenturi tad-drittijiet u lil 
soċjetajiet kollettriċi, permezz ta’ mezzi 
elettroniċi, informazzjoni aġġornata li
tippermetti l-identifikazzjoni tar-repertorju 
ta’ mużika online li tirrappreżenta. Din 
tinkludi x-xogħlijiet mużikali 
rappreżentati, id-drittijiet rappreżentati, 
b’mod sħiħ jew parzjali, u l-Istati Membri 
rappreżentati.

1. Soċjetà kollettriċi li toħroġ liċenzji 
multiterritorjali għal drittijiet online 
f’xogħlijiet mużikali, għandha tagħmel 
disponibbli pubblikament informazzjoni 
aġġornata biex tippermetti l-
identifikazzjoni tar-repertorju ta’ mużika 
online li tirrappreżenta. Din tinkludi x-
xogħlijiet mużikali rappreżentati, id-
drittijiet rappreżentati, b’mod sħiħ jew 
parzjali, u l-Istati Membri rappreżentati.

Or. en

Emenda 215
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-soċjetà kollettriċi tista’ tieħu miżuri 
raġonevoli biex tħares il-preċiżjoni u l-
integrità tad-dejta, biex tikkontrolla l-użu 
mill-ġdid tiegħu u biex tħares id-dejta 
personali u l-informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

2. Is-soċjetà kollettriċi tista’ tieħu miżuri 
raġonevoli biex tħares il-preċiżjoni u l-
integrità tad-dejta u biex tħares id-dejta 
personali u, meta jkun meħtieġ, l-
informazzjoni kummerċjalment sensittiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-soċjetajiet kollettriċi m'għandhomx jingħataw setgħa ġenerali li jillimitaw l-"użu mill-ġdid" 
tal-informazzjoni, li huwa dritt fundamentali tal-bniedem importanti.
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Emenda 216
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati membri għandhom 
jippromwovu u jħeġġu lill-
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv u lill-operaturi kummerċjali 
jwaqqfu Bażi ta' Dejta tar-Repertorji 
Globali preċiża, komprensiva u aġġornata 
biex jiffaċilitaw il-ħruġ tal-liċenzji 
multiterritorjali u multirepertorju,

Or. en

Emenda 217
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soċjetà kollettriċi li toħroġ liċenzji 
multiterritorjali għal drittijiet online 
f’xogħlijiet mużikali, għandu jkollha fis-
seħħ proċeduri aċċessibbli faċilment biex 
tippermetti lid-detenturi tad-drittijiet u lil 
soċjetajiet kollettriċi oħra, joġġezzjonaw 
għall-kontenut tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 22(2) jew l-informazzjoni 
pprovduta skont l-Artikolu 23, fejn dawn 
id-detenturi tad-drittijiet u soċjetajiet 
kollettriċi, abbażi ta’ evidenza raġonevoli, 
jemmnu li d-dejta jew l-informazzjoni ma 
jkunux preċiżi fir-rigward tad-drittijiet 
online tagħhom f’xogħlijiet mużikali. Meta 
l-pretensjonijiet ikunu sostanzjati biżżejjed, 
is-soċjetà kollettriċi għandha tiżgura li d-
dejta jew l-informazzjoni jiġu korretti 
mingħajr dewmien żejjed.

1. Soċjetà kollettriċi li toħroġ liċenzji 
multiterritorjali għal drittijiet online 
f’xogħlijiet mużikali, għandu jkollha fis-
seħħ proċeduri aċċessibbli faċilment biex 
tippermetti lid-detenturi tad-drittijiet, lil 
soċjetajiet kollettriċi oħra, u lil utenti 
joġġezzjonaw għall-kontenut tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 22(2) jew l-
informazzjoni pprovduta skont l-
Artikolu 23, fejn dawn id-detenturi tad-
drittijiet, soċjetajiet kollettriċi, u utenti, 
abbażi ta’ evidenza raġonevoli, jemmnu li 
d-dejta jew l-informazzjoni ma jkunux 
preċiżi fir-rigward tad-drittijiet online 
tagħhom f’xogħlijiet mużikali. Meta l-
pretensjonijiet ikunu sostanzjati biżżejjed, 
is-soċjetà kollettriċi għandha tiżgura li d-
dejta jew l-informazzjoni jiġu korretti 
mingħajr dewmien żejjed.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-utenti għandhom interess leġittimu li l-informazzjoni miżmuma mill-organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv tkun preċiża.

Emenda 218
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn ikun possibbli u biss meta l-
ispejjeż u l-benefiċċji ta' fattura konġunta 
jkunu ġew evalwati, għall-finijiet tal-
paragrafi 3 u 4, l-organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv tista' twaqqaf 
proċedura ta' kooperazzjoni ma' 
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv oħrajn sabiex tipprovdi li l-
fornituri tas-servizzi tal-mużika online 
tinħarġilhom fattura konġunta unika, kif 
previst fl-Artikolu 15a.

Or. en

Emenda 219
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull ftehim ta’ rappreżentazzjoni bejn 
soċjetajiet kollettriċi fejn soċjetà kollettriċi
tawtorizza lil soċjetà kollettriċi oħra, 
toħroġ liċenzji multiterritorjali għad-
drittijiet online f’xogħlijiet mużikali fir-
repertorju ta’ mużika tagħha, għandu jkun 
ta’ natura mhux esklussiva. Is-soċjetà 
kollettriċi awtorizzata għandha 

1. Sabiex jippermettu l-aggregazzjoni ta’ 
varjetà ta’repertorji u jkunu jistgħu 
jagħtu liċenzji multirepertorji u 
multiterritorjali, is-soċjetajiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv għandu jkollhom il-
possibbiltà jikkonkludu ftehimiet ta’ 
rappreżentazzjoni ma’ soċjetajiet oħra ta’ 
mmaniġġjar kollettiv għall-koordinazzjoni 
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timmaniġġja dawk id-drittijiet online fuq
termini mhux diskriminatorji.

u l-effikaċja ta’ tali liċenzji b’termini 
ugwali jew nondiskriminatorji. Kull 
ftehim ta’ rappreżentazzjoni bejn 
soċjetajiet ta’ mmaniġġjar kollettiv fejn 
soċjetà ta’ mmaniġġjar kollettiv tawtorizza 
lil soċjetà ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra, 
toħroġ liċenzji multiterritorjali għad-
drittijiet online f’xogħlijiet mużikali fir-
repertorju ta’ mużika tagħha għandu 
jżomm l-abbiltà li s-soċjetà li qed tagħti l-
awtorizzazzjoni tkun tista’ tawtorizza lil 
soċjetà oħra .

Or. en

Emenda 220
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull ftehim ta’ rappreżentazzjoni bejn 
soċjetajiet kollettriċi fejn soċjetà kollettriċi
tawtorizza lil soċjetà kollettriċi oħra, 
toħroġ liċenzji multiterritorjali għad-
drittijiet online f’xogħlijiet mużikali fir-
repertorju ta’ mużika tagħha, għandu jkun 
ta’ natura mhux esklussiva. Is-soċjetà 
kollettriċi awtorizzata għandha 
timmaniġġja dawk id-drittijiet online fuq 
termini mhux diskriminatorji.

1. Kull ftehim ta’ rappreżentazzjoni bejn 
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv fejn organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv tawtorizza lil 
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv oħra, toħroġ liċenzji 
multiterritorjali għad-drittijiet online 
f’xogħlijiet mużikali fir-repertorju ta’ 
mużika tagħha, għandu jkun ta’ natura 
mhux esklussiva. Dan ma jipprekludix id-
dritt tal-organizzazzjoni ta' mmaniġġjar 
kollettiv rilevanti li tafda għadd limitat 
tal-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv l-oħrajn jew puls tad-drittijiet 
online li jagħtu liċenzji multiterritorjali 
għad-drittijiet online f'xogħlijiet mużikali 
fil-repertorju tal-mużika tagħha stess, u li 
jipparteċipaw f'għadd limitat ta' puls tad-
drittijiet online.

Or. en



PE508.268v01-00 100/111 AM\933267MT.doc

MT

Emenda 221
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull ftehim ta’ rappreżentazzjoni bejn 
soċjetajiet kollettriċi fejn soċjetà kollettriċi
tawtorizza lil soċjetà kollettriċi oħra, 
toħroġ liċenzji multiterritorjali għad-
drittijiet online f’xogħlijiet mużikali fir-
repertorju ta’ mużika tagħha, għandu jkun 
ta’ natura mhux esklussiva. Is-soċjetà 
kollettriċi awtorizzata għandha 
timmaniġġja dawk id-drittijiet online fuq 
termini mhux diskriminatorji.

1. Kull ftehim ta’ rappreżentazzjoni bejn 
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv fejn organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv tawtorizza lil 
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
oħra, toħroġ liċenzji multiterritorjali għad-
drittijiet online f’xogħlijiet mużikali fir-
repertorju ta’ mużika tagħha, għandu
jżomm l-abbiltà li l-organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv li qed tagħti l-
awtorizzazzjoni tkun tista’ tawtorizza lil 
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv 
oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-soċjetà li tagħti l-awtorizzazzjoni għandha żżomm id-dritt (li jimplika n-non-esklussività) li 
tawtorizza SMO oħra biex timmaniġġja r-repertorju tagħha. This should be stated explicitly.

Emenda 222
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex titħalla ssir aggregazzjoni ta' 
repertorji għall-għoti ta' liċenzji 
multirepertorju u multiterritorjali għat-
territorji definiti, l-organizzazzjonijiet ta' 
mmaniġġjar kollettiv għandu jkollhom il-
possibbiltà li jikkonkludu ftehimiet ta' 
rappreżentazzjoni ma' organizzazzjonijiet 
oħra ta' mmaniġġjar kollettiv limitati 
għat-territorji speċifiċi skont termini 
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ugwali u non-diskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi indikata l-possibilità li s-CMOs jikkonkludu ftehimiet għat-territorji 
speċifiċi minflok ikollhom biss l-obbligu li jikkonkludu ftehimiet għall-Ewropa kollha.

Emenda 223
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar 
kollettiv awtorizzata għandha 
timmaniġġja dawk id-drittijiet online fuq 
termini mhux diskriminatorji.

Or. en

Emenda 224
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu u jħeġġu l-kooperazzjoni 
bejn l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv fl-oqsma tal-immaniġġjar, 
amministrazzjoni u l-liċenzjar tad-
drittijiet.

Or. en
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Emenda 225
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv iżommu d-dritt li jiddeterminaw 
b'mod awtonomu l-kundizzjonijiet, b'mod 
partikolari fir-rigward tat-tariffi, li 
skonthom jawtorizzaw l-użu tar-repertorju 
tagħhom.

Or. en

Emenda 226
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ftehimiet ta’ rappreżentazzjoni u l-puls 
tad-drittijiet online, l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll forom oħrajn ta' 
kooperazzjoni fost l-organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv għall-fini tal-għoti u 
l-amministrazzjoni tal-ħruġ ta' liċenzji 
multiterritorjali u multirepertorji u/jew 
għall-fini tat-twaqqif ta' tariffi u 
kundizzjonijiet reċiprokament konvenjenti 
għal dawn il-liċenzji jkunu eżentati mill-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
tal-kompetizzjoni li jipprojbixxu l-
ftehimiet u l-prattiki konċertati li 
għandhom l-għan jew l-effett li 
jirrestrinġu l-kompetizzjoni.

Or. en
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Emenda 227
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar 
kollettiv li qed tagħti l-awtorizzazzjoni 
tista’ tagħżel li tillimita l-awtorizzazzjoni li 
hija tagħti lil organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv oħrajn għar-
rappreżentanza tar-repertorju proprju 
tagħha għal ċerti territorji speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar kollettiv iżommu ċertu ammont ta' flessibilità 
meta jiffurmaw hubs, huwa importanti li l-ftehimiet ta' rappreżentanza jħallu lok għal għażla 
tat-territorji minflok l-UE kollha bħala l-unika għażla territorjali.

Emenda 228
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu, bl-istess kundizzjonijiet, 
fejn applikabbli, il-kooperazzjoni bejn l-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv fl-oqsma tal-immaniġġjar, l-
amministrazzjoni u l-liċenzjar tad-drittijiet 
u joħolqu kundizzjonijiet legali ta' qafas 
għall-bidu tagħhom u l-attività fuq bażi 
transkonfinali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Istati Membri jitqiegħdu taħt obbligu li jadottaw liġijiet nazzjonali biex 
jiffaċilitaw il-liċenzjar transkonfinali billi xi arranġamenti nazzjonali eżistenti jfixklu l-kisba 
ta' dan il-għan.

Emenda 229
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu, bl-istess kundizzjonijiet,
fejn applikabbli, il-kooperazzjoni bejn is-
soċjetajiet ta' mmaniġġjar kollettiv fl-
oqsma tal-immaniġġjar, l-
amministrazzjoni u l-liċenzjar tad-drittijiet 
u joħolqu kundizzjonijiet legali ta' qafas 
għall-bidu tagħhom u l-attività fuq bażi 
transkonfinali.

Or. en

Emenda 230
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-soċjetà kollettriċi mitluba, li tiddeċiedi 
li ma taċċettax it-talba msemmija fil-
paragrafu 1, għandha tgħarraf lis-soċjetà 
kollettriċi li tressaq it-talba, bil-miktub, 
bid-deċiżjoni tagħha u bir-raġunijiet li 
jispjegaw din id-deċiżjoni.

Or. en
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Emenda 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tariffa tal-immaniġġjar għas-servizz 
ipprovdut mis-soċjetà kollettriċi mitluba 
lis-soċjetà li qed tressaq it-talba, ma 
għandhiex taqbeż l-ispejjeż li 
raġonevolment iġġarrab is-soċjetà 
kollettriċi miltuba fl-immaniġġjar tar-
repertorju tas-soċjetà kollettriċi li tressaq 
it-talba u marġni ta’ profitt raġonevoli.

It-tariffa tal-immaniġġjar għas-servizz 
ipprovdut mis-soċjetà kollettriċi mitluba 
lis-soċjetà li qed tressaq it-talba, ma 
għandhiex taqbeż l-ispejjeż li 
raġonevolment iġġarrab is-soċjetà 
kollettriċi miltuba fl-immaniġġjar tar-
repertorju tas-soċjetà kollettriċi li tressaq 
it-talba.

Or. en

Emenda 232
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-organizzazzjoni ta' mmaniġġjar 
kollettiv mitluba għandha tkun obbligata 
li tirrappreżenta b'mod attiv id-drittijiet 
tal-organizzazzjoni ta' mmaniġġjar 
kollettiv li tressaq it-talba bl-istess mod 
non-diskriminatorju li bih tirrappreżenta 
r-repertorju tagħha stess meta toħroġ jew 
toffri liċenzji multiterritorjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi żgurat l-obbligu li r-repertorji jkunu ttrattati ugwalment u li l-utenti ta' dawn ir-
repertorji miġbura jiġu ċċarġjati l-istess tariffa.
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Emenda 233
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-organizzazzjoni ta' mmaniġġjar 
kollettiv mitluba għandha toħroġ liċenzja 
għar-repertorju tal-organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv li tressaq it-talba fir-
rigward tal-utenti tagħha, bl-istess 
kundizzjonijiet tar-repertorju tagħha u 
m'għandhiex teskludi r-repertorju tal-
organizzazzjoni li tressaq it-talba mir-
repertorju liċenzjat, sakemm l-
organizzazzjoni li tressaq it-talba tagħti 
kunsens espliċitu għal din l-esklużjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jkun hemm obbligu ta' inklużjoni, għandu jkun hemm applikabbli wkoll obbligu ta' 
eżekuzzjoni. Dan huwa l-uniku mod biex jiġi żgurat li r-repertorju jidħol fil-ftehimiet ta' 
rappreżentanza.

Emenda 234
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Meta t-talba tal-organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv li tressaq it-talba li 
tirrappreżenta d-drittijiet tagħha skont l-
Artikolu 28 tiġi miċħuda mill-
organizzazzjonijiet kollha ta' mmaniġġjar 
kollettiv mitluba li jkunu konformi mat-
Titolu III ta' din id-Direttiva, l-
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv li 
tressaq it-talba tista' toffri jew tagħti 
liċenzji multiterritorjali għal drittijiet 
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online f’xogħlijiet mużikali fir-repertorju 
tagħha stess għat-territorji li għalihom 
hija rċeviet awtorizzazzjoni espliċita mill-
membri tagħha u/jew organizzazzjonijiet 
ta' mmaniġġjar kollettiv oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda inċentiv reali għas CMOs li huma konformi mat-Titolu III li jsiru "Hub" għal 
CMOs oħrajn, billi dan iwassal għal aktar piż u spejjeż amministrattivi għal tali SMOs.

Emenda 235
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Is-soċjetajiet kollettriċi mitluba u 
dawk li jressqu talba jistgħu jaqblu dwar 
tnaqqis apparti t-tariffa tal-immaniġġjar 
għall-finijiet ta' servizzi soċjali, kulturali 
u edukattivi.

Or. en

Emenda 236
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-
Artikoli 18(1)(a), 18(1)(c), 22, 23, 24, 25,
26, 27, 32 u 36 għandhom japplikaw ukoll 
għall-entitajiet li huma ta’ proprjetà, b’mod 
sħiħ jew parzjali, ta’ soċjetà kollettriċi u li 
joffru jew joħorġu liċenzji multiterritorjali 
għal drittijiet online f’xogħlijiet mużikali.

L-Artikoli 18(1)(c), 19(1)(fa), 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 32 u 36 għandhom 
japplikaw ukoll għall-entitajiet li huma ta’ 
proprjetà, b’mod sħiħ jew parzjali, ta’ 
soċjetà kollettriċi u li joffru jew joħorġu 
liċenzji multiterritorjali għal drittijiet 
online f’xogħlijiet mużikali.
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Or. en

Emenda 237
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikoli 28 u 29 m'għandhomx 
japplikaw jekk tali entità tagħti jew toffri 
li tagħti liċenzji multiterritorjali għad-
drittijiet online f'xogħlijiet mużikali ta' 
detentur tad-drittijiet individwali uniku 
jew sempliċiment taggrega drittijiet fl-
istess xogħlijiet mużikali għall-iskop 
uniku li tkun tista' tagħti liċenzja b'mod 
konġunt kemm għad-drittijiet ta' 
riproduzzjoni kif ukoll għad-drittijiet ta' 
komunikazzjoni lill-pubbliku fir-rigward 
ta' tali xogħlijiet.

Or. en

Emenda 238
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti f’dan it-Titolu, ma għandhomx 
japplikaw għas-soċjetajiet kollettriċi li 
abbażi tal-aggregazzjoni volontarja tad-
drittijiet meħtieġa, f’konformità mar-regoli 
ta’ kompetizzjoni skont l-
Artikoli 101 u 102 tat-TFUE, joħorġu 
liċenzja multiterritorjali għad-drittijiet 
online f’xogħlijiet mużikali meħtieġa minn 
xandar biex jikkomunika jew jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku il-programmi 
tar-radju u t-televiżjoni tiegħu 

Ir-rekwiżiti f’dan it-Titolu, ma għandhomx 
japplikaw għas-soċjetajiet kollettriċi li 
abbażi tal-aggregazzjoni volontarja tad-
drittijiet meħtieġa, f’konformità mar-regoli 
ta’ kompetizzjoni skont l-
Artikoli 101 u 102 tat-TFUE, joħorġu 
liċenzja għad-drittijiet online f’xogħlijiet 
mużikali meħtieġa minn xandar biex 
jikkomunika jew jagħmel disponibbli 
għall-pubbliku il-programmi tar-radju u t-
televiżjoni tiegħu kif ukoll kwalunkwe 
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simultanjament jew wara x-xandira 
inizjali tagħhom kif ukoll kwalunkwe 
materjal online prodott mix-xandar li 
huwa anċillari għax-xandir inizjali tal-
programm tar-radju jew tat-televiżjoni 
tiegħu.

offerta online tiegħu.

Or. de

Emenda 239
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetajiet kollettriċi jagħmlu disponibbli 
għall-membri u d-detenturi tad-drittijiet 
tagħhom, proċeduri biex jittrattaw l-ilmenti 
u biex isolvu t-tilwim b’mod effettiv u fil-
ħin, partikolarment fir-rigward tal-
awtorizzazzjoni biex jimmaniġġjaw id-
drittiijiet, u t-terminazzjoni jew l-irtirar 
tad-drittijiet, it-termini ta’ sħubija, il-ġbir 
ta’ ammonti dovuti lid-detenturi tad-
drittijiet, it-tnaqqis u t-tqassim.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv jagħmlu disponibbli għall-membri 
u d-detenturi tad-drittijiet tagħhom, 
proċeduri biex jittrattaw l-ilmenti u biex 
isolvu t-tilwim b’mod effettiv u fil-ħin, 
partikolarment fir-rigward tal-
awtorizzazzjoni biex jimmaniġġjaw id-
drittiijiet, u t-terminazzjoni jew l-irtirar 
tad-drittijiet, it-termini ta’ sħubija, il-ġbir 
ta’ ammonti dovuti lid-detenturi tad-
drittijiet, it-tnaqqis u t-tqassim. Il-
proċeduri  biex jiġu indirizzati l-ilmenti u 
għas-soluzzjoni tat-tilwim għandhom 
ikunu indipendenti.

Or. en

Emenda 240
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riżoluzzjoni ta’ tilwim għall-utenti Riżoluzzjoni ta’ tilwim mal-utenti
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Or. de

Emenda 241
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tilwim bejn is-soċjetajiet kollettriċi u l-
utenti dwar kundizzjonijiet eżistenti jew 
proposti għall-ħruġ ta’ liċenzji, tariffi u 
kwalunkwe ċaħda għall-ħruġ ta’ liċenzja 
jistgħu jitressqu quddiem qorti, u jekk 
xieraq lil korp imparzjali għal riżoluzzjoni 
ta’ tilwim.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tilwim bejn is-soċjetajiet kollettriċi u l-
utenti dwar kundizzjonijiet eżistenti jew 
proposti għall-ħruġ ta’ liċenzji, tariffi u 
kwalunkwe ċaħda għall-ħruġ ta’ liċenzja 
jistgħu jitressqu quddiem korp imparzjali 
għal riżoluzzjoni ta’ tilwim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-utenti għandu jkollhom ukoll aċċess għas-soluzzjoni tat-tilwim. Id-dritt li wieħed jirrikorri 
wkoll (jew minflok) għall-qorti huwa kopert mill-paragrafu 2 u m'għandux għalfejn jissemma' 
hawnhekk.

Emenda 242
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 39, jissorveljaw b’mod kontinwu 
l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fit-
Titolu III ta’ din id-Direttiva, mis-
soċjetajiet kollettriċi stabbiliti fit-territorju 
tagħhom meta joħorġu liċenzji 
multiterritorjali għal drittijiet online 
f’xogħlijiet mużikali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 39, jissorveljaw b’mod kontinwu 
l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fit-
Titolu III ta’ din id-Direttiva, mis-
soċjetajiet kollettriċi attivi fit-territorju 
tagħhom meta joħorġu liċenzji 
multiterritorjali għal drittijiet online 
f’xogħlijiet mużikali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Konsistenti mad-definizzjoni fl-Artikolu 2.


