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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

B'din il-proposta leġiżlattiva għal Direttiva, il-Kummissjoni għandha l-għan li ddaħħal fis-
seħħ qafas ġuridiku xieraq għall-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet li huma amministrati minn 
soċjetajiet kollettriċi f'isem id-detenturi tad-drittijiet billi tipprovdi regoli dwar il-governanza 
aħjar u t-trasparenza ikbar tas-soċjetajiet kollettriċi kollha, kif ukoll billi tindirizza l-ħruġ ta' 
liċenzji multiterritorjali tad-drittijiet tal-awturi f'xogħlijiet mużikali tagħhom mis-soċjetajiet 
kollettriċi li jirrappreżentaw lill-awturi, b'mod partikolari fl-ambjent diġitali l-ġdid.

B'hekk, il-Kummissjoni qed tirreaġixxi għal diversi talbiet mill-Parlament f'sensiela ta' 
riżoluzzjonijiet tal-20041, l-20072 u l-20083, biex tipproponi strument ġuridiku vinkolanti 
f'dan il-qasam. Għandu jingħad li mhux il-kunsiderazzjonijiet kollha espressi mill-Parlament 
ġew indirizzati, speċjalment dawk dwar il-liċenzji transfruntieri għad-drittijiet online rigward 
xogħlijiet mużikali skont ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-20054.

Il-qafas ġuridiku attwali dwar id-drittijiet tal-awtur fl-UE waqa' lura mill-iżviluppi mgħaġġla 
fis-soċjetà diġitali. Il-ħruġ ta' liċenzji għal użu online għandu jiffaċilita l-aċċess għall-
kontenut mużikali online fl-UE (servizzi ta' tniżżil [download] u streaming) u soċjetajiet 
kollettriċi stabbiliti fl-UE se jipprovdu wkoll liċenzji għall-fornituri tas-servizzi online 
stabbiliti barra l-pajjiż għal mużika li toriġina minn barra. Dawn il-kwistjonijiet għandhom 
implikazzjonijiet għall-aspetti kummerċjali tal-proprjetà intellettwali u tal-kompetittività u 
ċertament għandhom dimensjoni internazzjonali. Minn din il-perspettiva, il-ħolqien ta' 
kundizzjonijiet ta' parità fost is-soċjetajiet kollettriċi billi jiġu introdotti l-istandards dwar il-
governanza u t-trasparenza applikabbli għas-soċjetajiet kollha għandhom jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-mużika online.

Ir-rapporteur tagħkom jixtieq jiżgura li ż-żieda fit-talbiet introdotti minn din il-leġiżlazzjoni 
fir-rigward tat-trasparenza u tal-kapaċitajiet amministrattivi tas-soċjetajiet kollettriċi ma 
jwasslux għal diskriminazzjoni tas-soċjetajiet kollettriċi u tal-aġenti kummerċjali bbażati fl-
UE meta mqabbla mal-kompetituri li mhumiex ibbażati fl-UE u joperaw fis-suq tal-UE, u 
biex jiskoraġġixxi d-delokalizzazzjoni barra l-pajjiż tas-soċjetajiet kollettriċi. Fl-istess waqt, 
ir-rapporteur għandu l-għan li jiżgura li s-soċjetajiet kollettriċi jibqa' jkollhom rwol importanti 
li jħarsu id-diversità kulturali u jsiru msieħba attraenti tal-immaniġġjar ta' drittijiet għall-artisti 
Ewropej u internazzjonali filwaqt li tiġi żgurata remunerazzjoni fil-ħin tal-awturi u jinżamm l-
ogħla kontroll dwar min għandu jirrappreżentahom u liema drittijiet. 

Madankollu, il-kontribut jappoġġa essenzjalment il-politika kummerċjali - jiġu evitati ostakli 
żejda u tiġi żgurata l-kompetittività internazzjonali. Għal din ir-raġuni, l-opinjoni tfittex li 
tadotta approċċ modest, li tillimita lilha nnifisha għall-aspetti tal-proposta tal-Kummissjoni li 
huma l-aktar rilevanti fil-kummerċ internazzjonali.

EMENDI

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-15 ta' Jannar 2004 (ĠU C 92 E, p. 425).
2 Riżoluzzjoni tat-13 ta' Marzu 2007 (ĠU C 301 E, p. 64).
3 Riżoluzzjoni tal-25 ta' Settembru 2008 (ĠU C 8 E, p. 105).
4 ĠU L 276, p. 54.
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Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala 
l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafi 1a u 1b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-Titolu I, l-Artikoli 13, 14, 15, 17 u 18 
tat-Titolu II u t-Titolu IV bl-eċċezzjoni 
tal-Artikoli 36 u 40 għandhom japplikaw 
ukoll għas-soċjetajiet kollettriċi stabbiliti 
barra mill-Unjoni, għall-operazzjonijiet 
imwettqa fl-Unjoni.
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 ukoll għall-fornituri 
ta' servizzi indipendenti tal-immaniġġjar 
ta' drittijiet ibbażati fl-Unjoni jew barra l-
Unjoni li jaġixxu bħala aġenti għad-
detenturi tad-drittijiet għall-immaniġġjar 
tad-drittijiet tagħhom u joperaw fl-Unjoni 
fuq bażi kummerċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz tad-Direttiva jintroduċi ċerti rekwiżiti għall-kapaċità amministrattivi u t-
trasparenza għall-immaniġġjar tad-drittijiet fl-UE. F'ambjent ta' suq internazzjonali 
kompetittiv, dan ir-regolament m'għandux iwassal għal diskriminazzjoni ta' operaturi 
nazzjonali (UE). Għalhekk, ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva kif indikat hawn fuq, 
għandhom japplikaw għas-soċjetajiet kollettriċi kollha ta' immaniġġjar li joperaw fl-Unjoni, 
anke jekk dawn huma stabbiliti barra mill-Unjoni. B'hekk jiġi evitat li s-soċjetajiet kollettriċi 
Ewropej ikunu f'pożizzjoni żvantaġġjata fil-konfront ta' entitajiet li mhumiex fl-UE u jgħin 
biex tiġi evitata id-delokalizzazzjoni tal-attivitajiet ta' immaniġġjar tad-drittijiet barra mill-
UE.
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Emenda 2

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) '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 jew tkun proprjetà, b'mod 
sħiħ jew parzjali, ta' soċjetà kollettriċi 
waħda jew aktar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tapplika wkoll għas-sussidjarji, sabiex jiġi evitat il-fatt li dak li jkun 
jaħrab mill-obbligi u li tinħoloq disparità bejn il-kompetituri. Ara wkoll l-emenda għall-
Artikolu 31.

Emenda 3

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 soċjetà 
kollettriċi tal-għażla tagħhom stabbilita fl-
Unjoni biex timmaniġġja d-drittijiet, il-
kategoriji ta' drittijiet jew it-tipi ta' 
xogħlijiet tal-għażla tagħhom, għall-Istat 
Membru tal-għażla tagħhom, 
irrispettivament mir-residenza, mill-
istabbiliment jew min-nazzjonalità tad-
detenturi tad-drittijiet
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi l-possibbiltà għad-detenturi tad-drittijiet li joqogħdu barra mill-UE 
sabiex jikkonkludu kuntratti mas-soċjetajiet kollettriċi skont din id-Direttiva.

Emenda 4

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 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 sitt xhur 
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

Huwa eċċessiv li d-dħul jinżamm għal perjodu massimu ta' sentejn, l-awturi għandhom jiġu 
remunerati fi żmien utli.
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Emenda5

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 ġusti, 
raġonevoli u mhux diskriminatorji, b'mod 
partikolari fir-rigward tat-tariffi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kriterji ġusti, raġonevoli u mhux diskriminatorji jikkostitwixxu formulazzjoni standard għall-
ħruġ ta' liċenzji.

Emenda 6

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 l-valur ekonomiku tad-drittijiet 
innegozjati u għandhom ikunu raġonevoli 
fir-rigward tal-valur ekonomiku tas-
servizz provdut mis-soċjetà kollettriċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġiet introdotta modifika sabiex tirrifletti aħjar il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, kawża 
Canal 5 vs. STIM (C-52/07).

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni pprovduta lid-detenturi tad-
drittijiet, membri, soċjetajiet kollettriċi 

Informazzjoni pprovduta lid-detenturi tad-
drittijiet, membri, soċjetajiet kollettriċi 
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oħra u utenti, fuq talba oħra u utenti 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssaħħaħ l-obbligi ta' trasparenza. Ara l-emendi għall-Artikolu 18, paragrafi 1 u 
2.

Emenda 8

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 l-
informazzjoni li ġejja lil 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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssaħħaħ l-obbligi ta' trasparenza. Ara l-emendi għat-titolu tal-Artikolu 18 u l-
paragrafu 2 tiegħu.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

(c) lista ta' ftehimiet ta' rappreżentazzjoni li 
tkun daħlet għalihom, inkluża 
informazzjoni dwar soċjetajiet kollettriċi 
oħra involuti, inkluż dawk stabbiliti barra 
l-Unjoni, ir-repertorju rappreżentat u l-
ambitu territorjali kopert minn ftehim bħal 
dan.
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Or. en

Emenda 10

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, soċjetà kollettriċi 
għandha tagħmel disponibbli lil
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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssaħħaħ l-obbligi ta' trasparenza. Ara l-emendi għat-titolu tal-Artikolu 18 u l-
paragrafu 1 tiegħu.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) it-tariffi applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta' trasparenza għandhom jinkludu t-tariffi applikabbli.
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Emenda 12

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 tal-bilanċ: 
EUR 350 000;
(b) qligħ nett: EUR 700 000;
(c) numru medju ta' impjegati matul is-
sena finanzjarja: għaxra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubblikazzjoni ta' rapport ta' trasparenza annwali għandha tapplika għas-soċjetajiet 
kollettriċi kollha sabiex jkunu responsabbli.

Emenda 13

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 

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) u detenturi tad-drittijiet, 
soċjetajiet kollettriċi oħra u fornituri tas-
servizzi ta' mużika online biex 
jikkontestaw l-informazzjoni pprovduta 
skont l-Artikolu 23, fejn dawn id-detenturi 
tad-drittijiet, soċjetajiet kollettriċi u 
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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.

fornituri tas-servizzi ta' mużika online,
abbażi ta' evidenza raġonevoli, jemmnu li 
d-dejta jew l-informazzjoni ma jkunux 
preċiżi fir-rigward tad-drittijiet online jew 
tal-liċenzji 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri tas-servizzi ta' mużika online għandhom jingħataw ukoll id-dritt ta' kontestazzjoni.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn 
soċjetà kollettriċi ma toħroġx jew ma 
toffrix li toħroġ liċenzji multiterritorjali 
fid-drittijiet online f'xogħlijiet mużikali jew 
ma tippermettix lil soċjetà kollettriċi oħra, 
tirrappreżenta dawk id-drittijiet għal dan l-
iskop sa sena wara d-data ta' traspożizzjoni 
ta' din id-Direttiva, id-detenturi tad-
drittijiet li awtorizzaw lil dik is-soċjetà 
kollettriċi tirrappreżenta d-drittijiet online 
tagħhom f'xogħlijiet mużikali, jistgħu 
joħorġu liċenzji multiterritorjali fid-
drittijiet online tagħhom f'xogħlijiet 
mużikali, huma nnifishom jew permezz ta' 
soċjetà kollettriċi li tikkonforma mad-
dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu jew 
kwalunkwe parti oħra li jawtorizzaw. Is-
soċjetà kollettriċi li ma toħroġx jew ma 
toffrix li toħroġ liċenzji multiterritorjali 
għandha tkompli toħroġ jew toffri li toħroġ 
liċenzji għad-drittijiet online f'xogħlijiet 
mużikali ta' dawn id-detenturi tad-drittijiet 
għall-użu tagħhom fit-territorji tal-Istat 
Membru fejn tkun stabbilita s-soċjetà 
kollettriċi, sakemm id-detenturi tad-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn 
soċjetà kollettriċi ma toħroġx jew ma 
toffrix li toħroġ liċenzji multiterritorjali 
fid-drittijiet online f'xogħlijiet mużikali jew 
ma tippermettix lil soċjetà kollettriċi oħra, 
tirrappreżenta dawk id-drittijiet għal dan l-
iskop sa sena wara d-data ta' traspożizzjoni 
ta' din id-Direttiva, id-detenturi tad-
drittijiet li awtorizzaw lil dik is-soċjetà 
kollettriċi tirrappreżenta d-drittijiet online 
tagħhom f'xogħlijiet mużikali, jistgħu 
joħorġu liċenzji multiterritorjali fid-
drittijiet online tagħhom f'xogħlijiet 
mużikali, huma nnifishom jew permezz ta' 
soċjetà kollettriċi li tikkonforma mad-
dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu jew 
kwalunkwe parti oħra li tikkonforma mal-
Artikolu 2 li jawtorizzaw, kemm-il darba 
d-detenturi tad-drittijiet l-ewwel jirtiraw d-
drittijiet korrispondenti tagħhom mis-
soċjetà kollettriċi rispettiva. Is-soċjetà 
kollettriċi li ma toħroġx jew ma toffrix li 
toħroġ liċenzji multiterritorjali għandha 
tkompli toħroġ jew toffri li toħroġ liċenzji 
għad-drittijiet online f'xogħlijiet mużikali 
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drittijiet jitterminaw l-awtorizzazzjoni biex 
jimmaniġġjawhom.

ta' dawn id-detenturi tad-drittijiet għall-użu 
tagħhom fit-territorji tal-Istat Membru fejn 
tkun stabbilita s-soċjetà kollettriċi, sakemm 
id-detenturi tad-drittijiet jitterminaw l-
awtorizzazzjoni biex jimmaniġġjawhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għandha l-għan li żżomm l-esklussività tal-assenjazzjonijiet u l-
kundizzjonijiet ta' parità fil-kompetizzjoni internazzjonali kif ukoll ċarezza għall-utenti u 
għad-detenturi tad-drittijiet biex ikunu jafu fejn qegħdin jiġu miżmuma u amministrati d-
drittijiet tagħhom.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-
Artikoli 18(1)(a),18(1)(c), 22, 23, 24, 25, 2
6, 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.

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
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

Ġustifikazzjoni

Li jiġu stabbiliti sussidjarji ma għandhiex tkun is-soluzzjoni biex dak li jkun jaħrab mill-
obbligi ta' din id-Direttiva. Ara wkoll l-emenda għall-Artikolu 3 punt (a).


