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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond

F’Lulju 2012, il-Kummissjoni pproponiet Direttiva li fiha dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-
immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet għas-setturi kollha. Barra minn hekk, hija tinkludi
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ mużika online. Din il-
proposta għandha titqies fil-kuntest tal-Komunikazzjoni tal-2010 tal-Kummissjoni dwar l-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa u l-Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv. Hija timmira li tiffaċilita l-ħruġ ta’ liċenzji ta’ drittijiet u, b’mod aktar 
ġenerali, l-aċċess għal kontenut diġitali attraenti, partikolarment f’kuntest transkonfinali, biex 
b’hekk tiżgura li l-konsumaturi u n-negozji jistgħu jieħdu vantaġġ sħiħ mill-opportunitajiet 
tas-Suq Uniku Diġitali.

Kif hu nnutat fl-Att dwar is-Suq Uniku ta’ April 2011, il-proprjetà intellettwali hija fost l-
oqsma ewlenin li għalihom hija meħtieġa azzjoni fil-livell tal-UE biex tiġi miġġielda l-kriżi 
attwali, tingħata spinta lit-tkabbir u tissaħħaħ il-fiduċja fis-Suq Uniku. Studji juru li l-
industriji kreattivi jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-PDG u r-rata ta' impjieg tal-Istati 
Membri. Madankollu, l-immaniġġjar tad-drittijiet kollettivi fl-UE għadu mhux ċar. B’mod 
partikolari, is-sistemi eżistenti għall-ġbir tad-dħul mid-drittijiet, il-kalkoli tat-tariffi u t-
tqassim tat-tariffi miġbura ilhom jiġu diskussi għal numru ta’ snin.

Id-detenturi tad-drittijiet bosta drabi jilmentaw li huma ma jirċevux dak li huma intitolati 
għalih. Hemm riskju ta’ konfużjoni u sfiduċja fosthom, minħabba proċeduri twal u mhux ċari 
fir-rigward tal-ħlas u t-tqassim tat-tariffi mis-soċjetajiet kollettriċi. Dan ifixkel il-kreattività u 
jwassal għal suq intern inqas trasparenti. Hemm ukoll talbiet għal aktar ċarezza fuq l-użu tal-
ammonti li ma jistgħux jitqassmu. L-utenti, mill-banda l-oħra, bosta drabi jsibuha diffiċli 
jifhmu liema tariffi għandhom iħallsu u liema soċjetà kollettriċi hija responsabbli għal liema 
tariffa.

Fl-aħħar nett, is-soċjetajiet kollettriċi jipprovdu servizzi lil grupp wieħed jew aktar ta’ 
drittijiet jew detenturi tad-drittijiet fi Stat Membru u f’ħafna każi huma monopolji de jure jew 
de facto. Għalhekk, għadna ma nistgħux ngħidu li hemm suq uniku tassew kompetittiv f’dan 
il-qasam. 

Rimarki tar-Rapporteur

Il-proposta tal-Kummissjoni hija qabża kbira ’l quddiem fil-qasam tal-immaniġġjar tad-
drittijiet kollettivi u r-Rapporteur jikkondividi l-fehma tal-Kummissjoni li hemm bżonn ta’ 
qafas legali f’dan il-qasam.

Madankollu, sabiex jitrawmu aktar innovazzjoni u kreazzjoni intellettwali fis-Suq Uniku 
għall-benefiċċju tal-artisti, tal-fornituri tas-servizzi, tal-konsumaturi u tal-ekonomija Ewropea 
kollha kemm hi, jeħtieġ inkunu aktar kuraġġużi. Ir-Rapporteur jixtieq jara li d-Direttiva ġġib, 
fost l-oħrajn, aktar trasparenza kemm għall-utenti kif ukoll għad-detenturi tad-drittijiet, inqas 
piżijiet amministrattivi, kif ukoll protezzjoni aħjar tal-interessi tad-detenturi tad-drittijiet. Din 
l-opinjoni timmira li tikkontribwixxi lejn il-kisba ta’ dawk l-objettivi billi tindirizza l-
kwistjonijiet ewlenin li ġejjin. 
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L-ewwel nett, sabiex tiġi żgurata aktar trasparenza għall-utenti u tiġi evitata fatturazzjoni 
doppja, is-soċjetajiet kollettriċi għandhom jikkooperaw b’tali mod li jiffurmaw punt ta’ 
kuntatt ċentrali għall-utenti. Huma għandhom jaħdmu flimkien biex jiżguraw li utent jirċievi 
fattura waħda. Sistema li tiffunzjona tajjeb ta’ kondiviżjoni tad-dejta bejn dawk is-soċjetajiet 
kollettriċi hija prekondizzjoni għal dan kollu. 

It-tieni, it-tariffi tal-liċenzji għandhom ikunu aktar trasparenti. Il-fattura unika għandha 
tinkludi indikazzjoni ċara tas-soċjetajiet kollettriċi involuti, ix-xogħlijiet liċenzjati u l-użi 
attwali tagħhom. F’każ ta’ tilwim, korpi indipendenti u imparzjali b’kompetenzi xierqa 
għandhom ikunu disponibbli biex isolvu dan it-tilwim. Barra minn hekk, ir-rekwiżiti ta’ 
trasparenza għandhom japplikaw għas-soċjetajiet kollettriċi kollha sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni. Din id-Direttiva għandha tagħmel ukoll użu sħiħ mill-avvanzi teknoloġiċi 
attwali billi tinkoraġġixxi l-utenti, id-detenturi tad-drittijiet u s-soċjetajiet kollettriċi jiksbu u 
jikkondividu informazzjoni permezz ta’ kontijiet online individwali. 

It-tielet, għandu jiġi inkoraġġat l-użu prudenti tad-dħul miġbur u l-investimenti riskjużi ta’ 
dak id-dħul għandhom, għalhekk, jiġu limitati. Is-soċjetajiet kollettriċi għandhom jevitaw li 
jinvestu assi b’mod li jista’ jirriżulta f’telf ta’ dħul li jappartjeni lid-detenturi tad-drittijiet. 

Ir-raba’, id-drittijiet u l-interessi tad-detenturi tad-drittijiet għandhom ikunu protetti aħjar billi 
jiġi żgurat li l-immaniġġjar tad-drittijiet tagħhom huwa sostnut minn ħlasijiet u tqassim tal-
ammonti aktar frekwenti u regolari, kif ukoll aktar trasparenza dwar l-użu tax-xogħlijiet 
tagħhom.

Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur jilqa’ t-Titolu III tal-abbozz ta’ Direttiva dwar il-ħruġ ta’ liċenzji 
multiterritorjali ta’ drittijiet online f’xogħlijiet mużikali. Il-libertà tal-istabbiliment u tal-
provvista ta’ servizzi bejn il-fruntieri, inklużi s-servizzi ta’ mmaniġġjar kollettiv tad-drittijiet, 
hija pilastru tas-Suq Uniku kif previst mit-Trattat u mid-Direttiva tas-Servizzi u għalhekk 
għandha tiġi implimentata b'mod sħiħ.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
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-

(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-
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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.

suq intern li tfittex li toħloq qafas ġuridiku 
biex tiżgura l-libertà tal-istabbiliment u l-
moviment ħieles ta’ servizzi bejn l-Istati 
Membri. L-Artikolu 17(11) ta’ dik id-
Direttiva jinkludi eċċezzjoni li tispeċifika 
li d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16 dwar 
il-libertà li jiġu pprovduti servizzi ma 
japplikawx għad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali bħala tali. Madankollu, id-
deroga ma taffettwax servizzi marbutin 
mal-immaniġġjar ta’ dawn id-drittijiet.
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. en

Emenda 2
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 trejdjunjins, 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
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Emenda 3
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) Is-soċjetajiet kollettriċi huma 
mistennija li jaġixxu fl-aħjar interessi tad-
detenturi tad-drittijiet u tal-membri 
tagħhom. Għaldaqstant, huwa importanti li 
jiġu pprovduti sistemi li jippermettu lill-
membri tas-soċjetajiet kollettriċi, jiġifieri 
d-detenturi tad-drittijiet jew entitajiet li 
jirrappreżentaw direttament l-interessi 
tagħhom, 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’ tintlaqat
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 tal-
anqas darba f’sena, u li l-aktar deċiżjonijiet 
importanti għas-soċjetà kollettriċi jittieħdu 
matul il-laqgħa ġenerali.

Or. en

Emenda 4
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 tas-soċjetajiet kollettriċi. Għal 
dan il-għan, is-soċjetajiet kollettriċi 
għandhom jistabbilixxu funzjoni 
superviżorja li tkun xierqa għall-istruttura 
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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.

organizzattiva tagħhom u għandhom 
jippermettu lill-membri, li jirrappreżentaw 
kategoriji differenti ta’ detenturi tad-
drittijiet, jiġu rappreżentati fil-korp li 
jeżerċita din il-funzjoni.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Is-soċjetajiet kollettriċi jiġbru, 
jimmaniġġjaw u jqassmu d-dħul mill-
isfruttament tad-drittijiet fdati lilhom mid-
detenturi tad-drittijiet. Dan id-dħul fl-aħħar 
mill-aħħar huwa dovut lil detenturi tad-
drittijiet li jistgħu jkunu membri ta’ dik is-
soċjetà, jew ta’ soċjetà oħra. Għaldaqstant 
huwa importanti li s-soċjetajiet kollettriċi 
jeżerċitaw l-ogħla diliġenza fil-ġbir, l-
immaniġġjar u t-tqassim tad-dħul. It-
tqassim preċiż huwa possibbli biss meta 
soċjetajiet kollettriċi jżommu rekords 
tajbin ta’ sħubija, liċenzji u użu ta’ 
xogħlijiet u suġġetti oħrajn. Fejn xieraq, id-
dejta għandha tkun ipprovduta wkoll mid-
detenturi tad-drittijiet u l-utenti u tkun 
verifikata mis-soċjetajiet kollettriċi. L-
ammonti miġbura u dovuti lid-detenturi 
tad-drittijiet għandhom jiġu ġestiti 
separatament mill-assi proprji tas-soċjetà 
kollettriċi u, jekk jiġu investiti, sakemm ma 
jitqassmux lid-detenturi tad-drittijiet, dan 
għandu jitwettaq skont il-politika ta’ 
investiment deċiża waqt il-laqgħa ġenerali 
tas-soċjetajiet kollettriċi. Sabiex jinżamm 

(15) Is-soċjetajiet kollettriċi jiġbru, 
jimmaniġġjaw u jqassmu d-dħul mill-
isfruttament tad-drittijiet fdati lilhom mid-
detenturi tad-drittijiet. Dan id-dħul fl-aħħar 
mill-aħħar huwa dovut lil detenturi tad-
drittijiet li jistgħu jkunu membri ta’ dik is-
soċjetà, jew ta’ soċjetà oħra. Għaldaqstant 
huwa importanti li s-soċjetajiet kollettriċi 
jeżerċitaw l-ogħla diliġenza fil-ġbir, l-
immaniġġjar u t-tqassim tad-dħul. It-
tqassim preċiż huwa possibbli biss meta 
soċjetajiet kollettriċi jżommu rekords 
tajbin ta’ sħubija, liċenzji u użu ta’ 
xogħlijiet u suġġetti oħrajn. Fejn xieraq, id-
dejta għandha tkun ipprovduta wkoll mid-
detenturi tad-drittijiet u l-utenti u tkun 
verifikata mis-soċjetajiet kollettriċi. L-
ammonti miġbura u dovuti lid-detenturi 
tad-drittijiet għandhom jiġu ġestiti 
separatament mill-assi proprji tas-soċjetà 
kollettriċi u, jekk jiġu investiti, sakemm ma 
jitqassmux lid-detenturi tad-drittijiet, dan 
għandu jitwettaq skont il-politika ta’ 
investiment deċiża waqt il-laqgħa ġenerali 
tas-soċjetajiet kollettriċi. Sabiex jinżamm 
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livell għoli ta’ protezzjoni għad-drittijiet 
tad-detenturi tad-drittijiet u sabiex ikun 
żgurat li kwalunkwe dħul li jista’ jkun 
derivat mill-isfruttar tad-drittijiet tagħhom 
jinġabar għall-benefiċċju tad-detenturi tad-
drittijiet, l-investimenti li għamlet is-
soċjetà kollettriċi u li huma miżmuma 
minnha, għandhom ikunu mmaniġġjati 
skont il-kriterju li jobbliga lis-soċjetà 
kollettriċi biex tieħu azzjoni prudenti, 
filwaqt li tippermetti lis-soċjetà kollettriċi 
biex tiddeċiedi dwar l-iktar politika ta’ 
investiment sikura u effiċjenti. Dan 
jippermetti lis-soċjetà kollettriċi biex 
tagħżel allokazzjoni ta’ assi li tixraq lin-
natura preċiża u l-perjodu ta’ żmien ta’ 
kwalunkwe skopertura għar-riskju ta’ 
kwalunkwe dħul mid-drittijiet investit u li 
ma tippreġudikax għalxejn kwalunkwe 
dħul mid-drittijiet dovut lid-detenturi tad-
drittijiet. Barra minn hekk, sabiex jiġi 
żgurat li l-ammonti dovuti lid-detenturi 
tad-drittijiet ikunu mqassma b’mod xieraq 
u effettiv, huwa meħtieġ li s-soċjetajiet 
kollettriċi jieħdu miżuri raġonevoli li huma 
diliġenti u ta’ bona fede biex jiġu
identifikati u lokalizzati d-detenturi tad-
drittijiet rilevanti. Huwa wkoll xieraq li 
tingħata l-approvazzjoni mill-membri tas-
soċjetajiet kollettriċi tar-regoli li jirregolaw 
kwalunkwe sitwazzjoni fejn, minħabba n-
nuqqas ta’ identifikazzjoni u 
lokalizzazzjoni tad-detenturi tad-drittijiet, 
l-ammonti miġbura ma jistgħux jitqassmu.

livell għoli ta’ protezzjoni għad-drittijiet 
tad-detenturi tad-drittijiet u sabiex ikun 
żgurat li kwalunkwe dħul li jista’ jkun 
derivat mill-isfruttar tad-drittijiet tagħhom 
jinġabar għall-benefiċċju tad-detenturi tad-
drittijiet, l-investimenti li għamlet is-
soċjetà kollettriċi u li huma miżmuma 
minnha, għandhom ikunu mmaniġġjati 
skont il-kriterju li jobbliga lis-soċjetà 
kollettriċi biex tieħu azzjoni prudenti,
filwaqt li tippermetti lis-soċjetà kollettriċi 
biex tiddeċiedi dwar l-iktar politika ta’ 
investiment sikura u effiċjenti. Dan 
jippermetti lis-soċjetà kollettriċi biex 
tagħżel allokazzjoni ta’ assi sikura u li 
tħalli qligħ li tevita l-iskopertura għar-
riskju ta’ kwalunkwe dħul mid-drittijiet 
investit u li ma tippreġudikax kwalunkwe 
dħul mid-drittijiet dovut lid-detenturi tad-
drittijiet. Barra minn hekk, sabiex jiġi 
żgurat li l-ammonti dovuti lid-detenturi 
tad-drittijiet ikunu mqassma b’mod xieraq, 
f'waqtu u effettiv, huwa meħtieġ li s-
soċjetajiet kollettriċi jieħdu miżuri 
raġonevoli li huma diliġenti u ta’ bona fede 
biex jiġu identifikati u lokalizzati d-
detenturi tad-drittijiet rilevanti. Huwa 
wkoll xieraq li tingħata l-approvazzjoni 
mill-membri tas-soċjetajiet kollettriċi tar-
regoli li jirregolaw kwalunkwe sitwazzjoni 
fejn, minħabba n-nuqqas ta’ 
identifikazzjoni u lokalizzazzjoni tad-
detenturi tad-drittijiet, l-ammonti miġbura 
ma jistgħux jitqassmu.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Termini kummerċjali ġusti fl-għoti ta’ 
liċenzji, huma partikolarment importanti 
biex jiżguraw li l-utenti jkunu jistgħu

(18) Termini kummerċjali ġusti fl-għoti ta’ 
liċenzji, huma partikolarment importanti 
biex jiżguraw li l-utenti jkunu jistgħu 
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jagħtu liċenzja għax-xogħlijiet u għal 
suġġetti protetti oħra li soċjetà kollettriċi 
tirrappreżenta d-drittijiet tagħhom u biex 
jiġi żgurat ir-remunerazzjoni tad-detenturi 
tad-drittijiet. Għaldaqstant, is-soċjetajiet 
kollettriċi u l-utenti għandhom imexxu n-
negozjati tal-ħruġ ta’ liċenzji in bona fede 
u japplikaw tariffi stabbiliti fuq il-bażi ta’ 
kriterji oġġettivi.

jagħtu liċenzja għax-xogħlijiet u għal 
suġġetti protetti oħra li soċjetà kollettriċi 
tirrappreżenta d-drittijiet tagħhom u biex 
tiġi żgurata r-remunerazzjoni tad-detenturi 
tad-drittijiet. Għaldaqstant, is-soċjetajiet 
kollettriċi u l-utenti għandhom imexxu n-
negozjati tal-ħruġ ta’ liċenzji in bona fede 
u japplikaw tariffi stabbiliti fuq il-bażi ta’ 
kriterji oġġettivi u nondiskriminatorji.

Or. en

Emenda 7
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 dwar l-użu attwali tax-
xogħlijiet liċenzjati.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Biex tissaħħaħ it-trasparenza u jiġu 
evitati sitwazzjonijiet fejn l-utenti jirċievu 
aktar minn fattura waħda għall-istess 
drittijiet fl-istess xogħlijiet, is-soċjetajiet 
kollettriċi għandhom jiġu obbligati 
jikkooperaw mill-qrib bejniethom. Din il-
kooperazzjoni għandha tinkludi l-
kondiviżjoni ta’ informazzjoni dwar il-
liċenzji u l-użu tax-xogħlijiet f’database 
komuni, u fatturazzjoni u ġbir tad-dħul 
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mid-drittijiet koordinati u konġunti.

Or. en

Emenda 9
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 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.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fis-settur tal-mużika online, fejn il-
ġestjoni kollettiva tad-drittijiet tal-awturi 

(24) Fis-settur tal-mużika online, fejn il-
ġestjoni kollettiva tad-drittijiet tal-awturi 
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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 
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.

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 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. 
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 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, mingħajr ma tabbuża mis-setgħa 
tagħha fis-suq. L-iżvilupp ta’ servizzi ta’ 
mużika online legali fl-Ewropa kollha 
għandu jikkontribwixxi wkoll għall-ġlieda 
kontra l-piraterija.

Or. en

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 27
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) It-teknoloġija diġitali tippermetti s-
sorveljanza awtomatizzata mis-soċjetajiet 
kollettriċi tal-użu mid-detentur tal-liċenzja 
tax-xogħlijiet mużikali liċenzjati u 
tiffaċilita l-fatturazzjoni sussegwenti. L-
istandards industrijali għall-użu tal-mużika, 
ir-rappurtar tal-bejgħ u l-fatturazzjoni 
huma strumentali biex itejbu l-effiċjenza fl-
iskambju tad-dejta bejn is-soċjetajiet 
kollettriċi u l-utenti. Il-monitoraġġ tal-użu 
tal-liċenzji għandu jirrispetta d-drittijiet 
fundamentali, jiġifieri d-dritt li tiġi 
rrispettata l-ħajja privata u tal-familja u l-
protezzjoni tad-dejta. Biex jiġi żgurat li 
dawn il-gwadanji fl-effiċjenza jissarfu 
f’ipproċessar finanzjarju aktar rapidu u 
finalment f’pagamenti aktar kmieni lid-
detenturi tad-drittijiet, is-soċjetajiet 
kollettriċi għandhom ikunu meħtieġa li 
jibgħatu fattura lill-fornituri tas-servizzi u 
li jqassmu l-ammonti dovuti lid-detenturi 
tad-drittijiet mingħajr dewmien. Biex dan 
ir-rekwiżit ikun effettiv, huwa meħtieġ li d-
detenturi tal-liċenzja jagħmlu kull sforz 
possibbli biex jipprovdu lis-soċjetajiet 
kollettriċi b’rapporti preċiżi u fil-ħin dwar 
l-użu tax-xogħlijiet. Is-soċjetajiet kollettriċi 
ma għandhomx ikunu obbligati jaċċettaw 
ir-rapporti tal-utenti f’formati proprjetarji 
meta jkunu disponibbli standards 
industrijali li jintużaw b’mod mifrux ħafna.

(27) It-teknoloġija diġitali tippermetti s-
sorveljanza awtomatizzata mis-soċjetajiet 
kollettriċi tal-użu mid-detentur tal-liċenzja 
tax-xogħlijiet mużikali liċenzjati u 
tiffaċilita l-fatturazzjoni. L-istandards 
industrijali għall-użu tal-mużika, ir-
rappurtar tal-bejgħ u l-fatturazzjoni huma 
strumentali biex itejbu l-effiċjenza fl-
iskambju tad-dejta bejn is-soċjetajiet 
kollettriċi u l-utenti. Il-monitoraġġ tal-użu 
tal-liċenzji għandu jirrispetta d-drittijiet 
fundamentali, jiġifieri d-dritt li tiġi 
rrispettata l-ħajja privata u tal-familja u l-
protezzjoni tad-dejta. Biex jiġi żgurat li 
dawn il-gwadanji fl-effiċjenza jissarfu 
f’ipproċessar finanzjarju aktar rapidu u 
finalment f’pagamenti aktar kmieni lid-
detenturi tad-drittijiet, is-soċjetajiet 
kollettriċi għandhom ikunu meħtieġa li 
jistabbilixxu proċedura ta’ kooperazzjoni 
bejniethom sabiex jiżguraw li kull utent 
jirċievi fattura konġunta waħda u li 
jqassmu l-ammonti dovuti lid-detenturi 
tad-drittijiet mingħajr dewmien. Biex dan 
ir-rekwiżit ikun effettiv, huwa meħtieġ li d-
detenturi tal-liċenzja jagħmlu kull sforz 
possibbli biex jipprovdu lis-soċjetajiet 
kollettriċi b’rapporti preċiżi u fil-ħin dwar 
l-użu tax-xogħlijiet. Is-soċjetajiet kollettriċi 
ma għandhomx ikunu obbligati jaċċettaw 
ir-rapporti tal-utenti f’formati proprjetarji 
meta jkunu disponibbli standards 
industrijali li jintużaw b’mod mifrux ħafna.

Or. en

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
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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.

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.

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-
adozzjoni tagħha timponi bidliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) ‘drittijiet online f’xogħlijiet mużikali’ 
tfisser kwalunkwe wieħed mid-drittijiet 
f’xogħol mużikali pprovdut skont l-
Artikoli 2 u 3 tad-Direttiva 2001/29/KE li 
huma meħtieġa għall-forniment ta’ servizz 
ta’ mużika online;

(l) ‘drittijiet online f’xogħlijiet mużikali’ 
tfisser kwalunkwe wieħed mid-drittijiet tal-
awtur f’xogħol mużikali pprovdut skont l-
Artikoli 2 u 3 tad-Direttiva 2001/29/KE li 
huma meħtieġa għall-forniment ta’ servizz 
ta’ mużika online;

Or. en

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 4

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-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
soċjetajiet kollettriċi jaġixxu fl-aħjar 
interess tad-detenturi tad-drittijiet u 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’ 
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drittijiet. dawn id-detenturi tad-drittijiet.

Or. en

Emenda 15
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.

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

Or. en

Emenda 16
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, jew 
kwalunkwe membru ieħor kif definit fl-
Artikolu 3(c), 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 17
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. Tal-anqas darba f’sena għandha tiġi 
organizzata laqgħa ġenerali tal-membri tas-
soċjetà kollettriċi. Il-laqgħa ġenerali 
għandha tingħata s-setgħa tieħu d-
deċiżjonijiet strateġiċi fis-soċjetà 
kollettriċi, li l-implimentazzjoni tagħhom 
tista’ tiġi ddelegata lill-korp li jeżerċita l-
funzjoni superviżorja.

Or. en

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-laqgħa ġenerali għandu jkollha l-poter 
li tiddeċiedi dwar il-ħatra jew it-tneħħija 
tad-diretturi u tapprova r-remunerazzjoni 
tagħhom u benefiċċji oħra bħal benefiċċji 
mhux monetarji, għotjiet ta’ pensjonijiet, 
dritt għal għotjiet oħra u drittijiet għal 
danni.

4. Il-laqgħa ġenerali għandu jkollha l-poter 
li tiddeċiedi dwar il-ħatra jew it-tneħħija 
tad-diretturi, timmonitorja l-prestazzjoni 
ġenerali tagħhom u tapprova r-
remunerazzjoni tagħhom u benefiċċji oħra 
bħal benefiċċji mhux monetarji, għotjiet ta’ 
pensjonijiet, dritt għal għotjiet oħra u 
drittijiet għal danni.

Or. en

Emenda 19
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-allokazzjoni tal-ammonti dovuti lid-
detenturi tad-drittijiet li ma jistgħux 
jitqassmu kif imsemmi fl-Artikolu 12(2), 
ħlief fejn il-laqgħa ġenerali tiddeċiedi li 
tiddelega din id-deċiżjoni lill-korp li 
jeżerċita l-funzjoni superviżorja;



PE508.055v01-00 16/31 PA\931545MT.doc

MT

Or. en

Emenda 20
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, fil-korp li jeżerċita 
din il-funzjoni, biex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni effettiva tagħhom.

Or. en

Emenda 21
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-korp fdat bil-funżjoni superviżorja 
għandu jirrapporta dwar l-eżerċizzju tar-
responsabbiltajiet tiegħu lil-laqgħa 
ġenerali prevista fl-Artikolu 7.

Or. en

Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3



PA\931545MT.doc 17/31 PE508.055v01-00

MT

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

Or. en

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-soċjetà kollettriċi ma għandhiex
titħalla tuża d-dħul mid-drittijiet u 
kwalunkwe dħul derivat mill-investiment 
tiegħu għall-benefiċċju tagħha stess, ħlief 
biex tnaqqas it-tariffi tal-immaniġġjar 
tagħha.

3. Is-soċjetà kollettriċi ma għandhiex 
titħalla tuża d-dħul mid-drittijiet u 
kwalunkwe dħul derivat mill-investiment 
tiegħu għall-benefiċċju tagħha stess, ħlief 
biex tnaqqas it-tariffi tal-immaniġġjar 
tagħha skont ir-regoli msemmija fl-
Artikolu 7(5)(d).

Or. en

Emenda 24
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-

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

Or. en

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-assi għandhom jiġu investiti biss, 
direttament jew indirettament, fi prodotti 
tal-investiment fejn l-ammont prinċipali 
mhuwiex imnaqqas fl-aħħar tal-
maturazzjoni ta’ dawk il-prodotti;

Or. en

Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) l-assi għandhom jiġu investiti b’mod 
li ma jippreġudikax kwalunkwe dħul mid-
drittijiet dovut lid-detenturi tad-drittijiet;

Or. en

Emenda 27
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-

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-
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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.

ħlasijiet tal-anqas kull tliet xhur. 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 28
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 il-frekwenza tat-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’sitwazzjonijiet bħal dawn, 
is-soċjetajiet kollettriċi għandhom 
jagħmlu t-tqassim u l-ħlasijiet lid-
detenturi tad-drittijiet mhux aktar tard 
minn 12-il xahar wara li jkun inġabar id-
dħul mid-drittijiet.

Or. en
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Emenda 29
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 talloka l-
ammonti kkonċernati fl-aħjar interessi 
tad-detenturi tad-drittijiet li timmaniġġja 
d-drittijiet tagħhom, skont l-
Artikolu 7(5)(b), mingħajr preġudizzju 
għad-dritt tad-detentur tad-drittijiet li jitlob 
dawn l-ammonti mis-soċjetà kollettriċi.

Or. en

Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-miżuri
biex jiġu identifikati u lokalizzati d-
detenturi tad-drittijiet għandhom jinkludu 
l-verifika tar-rekords ta’ sħubija u t-tqegħid 
għad-dispożizzjoni tal-membri tas-soċjetà 
kollettriċi kif ukoll tal-pubbliku, lista ta’ 
xogħlijiet li għalihom ma ġiex identifikat 
jew lokalizzat xi detentur tad-drittijiet jew 
aktar.

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 2, is-soċjetà 
kollettriċi għandha timplimenta miżuri 
effettivi biex jiġu identifikati u lokalizzati 
d-detenturi tad-drittijiet filwaqt li tiżgura 
salvagwardji xierqa biex tiskoraġġixxi l-
frodi. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu 
l-verifika tar-rekords ta’ sħubija u t-tqegħid 
għad-dispożizzjoni tal-membri tas-soċjetà 
kollettriċi kif ukoll tal-pubbliku, lista ta’ 
xogħlijiet u suġġetti oħra li għalihom ma 
ġiex identifikat jew lokalizzat xi detentur 
tad-drittijiet jew aktar, inkluż, fejn 
disponibbli, it-titolu tax-xogħol, l-isem tal-
awtur, l-isem tal-pubblikatur u 
kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti 
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disponibbli li tista’ tkun meħtieġa biex 
jiġu identifikati d-detenturi tad-drittijiet.

Or. en

Emenda 31
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, b’mod 
regolari, mingħajr dewmien wara l-ġbir 
tad-dħul mid-drittijiet, tqassam u tħallas l-
ammonti dovuti lil soċjetajiet kollettriċi 
oħra b'mod diliġenti u preċiż.

Or. en

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-termini għal ħruġ ta’ liċenzji 
għandhom ikunu bbażati fuq kriterji 
oġġettivi, b’mod partikolari fir-rigward tat-
tariffi.

2. It-termini għal ħruġ ta’ liċenzji 
għandhom ikunu bbażati fuq kriterji 
oġġettivi u nondiskriminatorji, b’mod 
partikolari fir-rigward tat-tariffi.

Or. en

Emenda 33
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.

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe leġiżlazzjoni 
jew dispożizzjoni amministrattiva 
nazzjonali li tistabbilixxi tariffi fuq bażi 
statutorja, it-tariffi għandhom jirriflettu l-
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valur ekonomiku tad-drittijiet innegozjati u 
tas-servizz provdut mis-soċjetà kollettriċi.

Or. en

Emenda 34
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 u dritt għal 
kumpens, is-soċjetà kollettriċi għandha 
tibbaża l-kalkolu tagħha ta' dawk l-
ammonti dovuti, fuq kriterji 
nondiskriminatorji u fuq il-valur 
ekonomiku tad-drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati li qed jiġu remunerati jew 
ikkumpensati u fuq in-natura u l-ambitu 
ta’ użu tax-xogħlijiet u suġġetti protetti 
oħra.

Or. en

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-soċjetajiet kollettriċi u l-utenti 
għandhom jistabbilixxu proċeduri biex 
jiżguraw li l-iskadenzi maqbulin b’mod 
konġunt jiġu osservati u li t-tweġibiet 
għat-talbiet rispettivi tagħhom jiġu 
pprovduti f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.

Or. en
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Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
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. 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 
il-kondiviżjoni ta’ informazzjoni dwar il-
liċenzji maħruġa u l-użu tax-xogħlijiet u 
suġġetti protetti oħra f’database komuni, 
u fatturazzjoni u ġbir tad-dħul mid-
drittijiet koordinati u konġunti.
3. 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 
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.
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Or. en

Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
soċjetà kollettriċi tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-anqas darba f’sena, 
permezz ta’ mezzi elettroniċi, l-
informazzjoni li ġejja lil kull wieħed mid-
detenturi tad-drittijiet li tirrappreżenta:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
soċjetà kollettriċi tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-anqas darba f’sena, 
permezz ta’ mezzi elettroniċi u, fejn 
xieraq, fuq bażi aktar regolari permezz ta’ 
kontijiet online individwali, l-
informazzjoni li ġejja lil kull wieħed mid-
detenturi tad-drittijiet li tirrappreżenta 
direttament:

Or. en

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fuq talba, il-kuntratti ta’ ħruġ ta’ 
liċenzji u tariffi applikabbli;

Or. en

Emenda 39
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 

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 
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kwalunkwe soċjetà kollettriċi li 
timmaniġġja f’isimha d-drittijiet skont 
ftehim ta’ rappreżentazzjoni jew minn 
kwalunkwe, permezz ta’ mezzi elettroniċi, 
mingħajr dewmien mhux iġġustifikat:

kwalunkwe soċjetà kollettriċi li 
timmaniġġja f’isimha d-drittijiet skont 
ftehim ta’ rappreżentazzjoni jew minn 
kwalunkwe utent, permezz ta’ mezzi 
elettroniċi u, fejn xieraq, permezz ta’ 
kontijiet online individwali, mingħajr 
dewmien mhux iġġustifikat:

Or. en

Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 41
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, safejn id-
drittijiet mhumiex immaniġġjati taħt 
skema ta’ ħruġ ta’ liċenzji kollettiva 
obbligatorja;

Or. en

Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) ir-repertorju u d-drittijiet li 
timmaniġġja u l-Istati Membri koperti 
taħt skema ta’ ħruġ ta’ liċenzji kollettiva 
obbligatorja;

Or. en

Emenda 44
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: 
EUR 350,000;
(b) turnover nett: EUR 700,000;
(c) medja ta’ impjegati matul is-sena 
finanzjarja: għaxra.

Or. en

Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-soċjetà kollettrċi għandha toffri lill-
fornituri tas-servizzi ta’ mużika online, il-
possibbiltà li jirrappurtaw l-użu reali ta’ 
drittijiet online f’xogħlijiet mużikali 
permezz ta’ mezzi elettroniċi. Is-soċjetà 
kollettriċi għandha toffri l-użu talanqas ta’ 
metodu wieħed ta’ rappurtar li jkun iqis l-
istandards u l-prattiki volontarji tal-
industrija li ġew żviluppati fil-livell 
internazzjonali jew tal-Unjoni għall-
iskambju elettroniku ta’ din id-dejta. Is-
soċjetà kollettriċi tista’ tirrifjuta li taċċetta 
r-rappurtar mill-utent f’format proprjetarju, 
jekk is-soċjetà tippermetti r-rappurtar 
permezz ta’ standard tal-industrija għall-
iskambju elettroniku ta’ dejta.

2. Is-soċjetà kollettriċi għandha toffri lill-
fornituri tas-servizzi ta’ mużika online, il-
possibbiltà li jirrappurtaw l-użu reali ta’ 
drittijiet online f’xogħlijiet mużikali, 
f’konformità mal-Artikolu 15a(1),
permezz ta’ mezzi elettroniċi. Is-soċjetà 
kollettriċi għandha toffri l-użu tal-anqas ta’ 
metodu wieħed ta’ rappurtar li jkun iqis l-
istandards u l-prattiki volontarji tal-
industrija li ġew żviluppati fil-livell 
internazzjonali jew tal-Unjoni għall-
iskambju elettroniku ta’ din id-dejta. Is-
soċjetà kollettriċi tista’ tirrifjuta li taċċetta 
r-rappurtar mill-utent f’format proprjetarju, 
jekk is-soċjetà tippermetti r-rappurtar 
permezz ta’ standard tal-industrija għall-
iskambju elettroniku ta’ dejta.

Or. en

Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għall-finijiet tal-paragrafi 3 u 4, is-
soċjetà kollettriċi għandha tistabbilixxi 
proċedura ta’ kooperazzjoni ma’ 
soċjetajiet kollettriċi oħrajn biex tiżgura li 
l-fornitur tas-servizz ta’ mużika online 
tinħariġlu fattura waħda konġunta kif 
previst fl-Artikolu 15a.

Or. en

Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Is-soċjetà kollettriċi għandu jkollha fis-
seħħ proċeduri adegwati għall-fornitur tas-
servizz ta’ mużika online, biex tikkontesta 
l-preċiżjoni tal-fattura, inkluż meta l-
fornitur tas-servizz ta’ mużika online 
jirċievi fatturi minn soċjetà kollettriċi 
waħda jew aktar għall-istess drittijiet 
online fl-istess xogħol mużikali.

5. Is-soċjetà kollettriċi għandu jkollha fis-
seħħ proċeduri adegwati għall-fornitur tas-
servizz ta’ mużika online, biex tikkontesta 
l-preċiżjoni tal-fattura, inkluż meta l-
fornitur tas-servizz ta’ mużika online 
jirċievi aktar minn fattura waħda għall-
istess drittijiet online fl-istess xogħol 
mużikali.

Or. en

Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
soċjetà kollettriċi li toħroġ liċenzji 
multiterritorjali għal drittijiet online 
f’xogħlijiet mużikali, tqassam b’mod 
preċiż u mingħajr dewmien l-ammonti 
dovuti lid-detenturi tad-drittijiet li jkunu 
akkumulaw minn dawn il-liċenzji, wara li 
jkun ġie rrappurtat l-użu effettiv tax-
xogħol, ħlief meta jiġi attribwit xi dewmien 
lill-fornitur tas-servizz ta’ mużika online.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
soċjetà kollettriċi li toħroġ liċenzji 
multiterritorjali għal drittijiet online 
f’xogħlijiet mużikali, tqassam b’mod 
preċiż u mingħajr dewmien l-ammonti 
dovuti lid-detenturi tad-drittijiet li jkunu 
akkumulaw minn dawn il-liċenzji, wara li 
jkun ġie rrappurtat l-użu effettiv tax-xogħol 
f’konformità mal-iskadenzi u l-frekwenza 
stabbiliti fl-Artikolu 12(1), ħlief meta jiġi 
attribwit xi dewmien lill-fornitur tas-
servizz ta’ mużika online.

Or. en

Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-soċjetà kollettriċi mitluba għandha 
taċċetta tali talba, jekk tkun diġà qed 
toħroġ jew toffri li toħroġ liċenzji 

Is-soċjetà kollettriċi mitluba għandha 
taċċetta tali talba fi żmien raġonevoli, jekk 
tkun diġà qed toħroġ jew toffri li toħroġ 
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multiterritorjali għall-istess kategorija ta’ 
drittijiet online f’xogħlijiet mużikali fir-
repertorju ta’ soċjetà kollettriċi oħra jew 
aktar.

liċenzji multiterritorjali għall-istess 
kategorija ta’ drittijiet online f’xogħlijiet 
mużikali fir-repertorju ta’ soċjetà kollettriċi 
oħra jew aktar.

Or. en

Emenda 50
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.

Or. en

Emenda 51
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 
simultanjament jew wara x-xandira inizjali 
tagħhom kif ukoll kwalunkwe materjal 
online prodott mix-xandar li huwa anċillari 

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 qabel,
simultanjament jew wara x-xandira inizjali 
tagħhom kif ukoll kwalunkwe materjal 
online prodott mix-xandar li huwa anċillari 
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għax-xandir inizjali tal-programm tar-radju 
jew tat-televiżjoni tiegħu.

għax-xandir inizjali tal-programm tar-radju 
jew tat-televiżjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 52
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 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-
drittijiet, 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 jiġi solvut it-
tilwim għandhom ikunu disponibbli 
kemm għad-drittijiet tal-awtur kif ukoll 
għal drittijiet relatati.

Or. en

Emenda 53
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, il-
kalkolu tat-tariffi, u kwalunkwe ċaħda 
għall-ħruġ ta’ liċenzja jistgħu jitressqu lil 
korp speċjalizzat, indipendenti u imparzjali 
għal riżoluzzjoni ta’ tilwim, jew, jekk 
xieraq, quddiem qorti.
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Or. en

Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ispejjeż amministrattivi ta’ rikorsi 
għal riżoluzzjoni ta’ tilwim bħal din 
għandhom ikunu raġonevoli.

Or. en

Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tilwim ma’ soċjetà kollettriċi oħra dwar 
l-applikazzjoni tal-
Artikoli 24, 25, 26, 28 u 29.

(c) tilwim ma’ soċjetà kollettriċi oħra dwar 
l-applikazzjoni tal-
Artikoli 22, 23, 24, 25, 26, 28 u 29.

Or. en


