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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-industriji kreattivi Ewropej għandhom potenzjal kbir għal impjiegi u ħolqien tat-tkabbir. Id-
diversità kulturali tagħna toffri wkoll vantaġġ uniku u opportunità fil-livell dinji.  Din id-
Direttiva, għalhekk, għandha tiffaċilita l-vitalità tal-industriji kreattivi tagħna filwaqt li 
tippreserva l-abbiltà tal-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar ta’ drittijiet kollettivi li jaqdu 
repertorju lokali u speċifiċi (niche) fuq il-bażi tas-solidarjetà. Ir-rapporteur tal-ITRE jesprimi 
sodisfazzjon ġenerali bil-profil in ġenerali tal-proposta, li se jipprovdi organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv, utenti, benefiċjarji u artisti Ewropej bi strument fundamentalment ġdid 
għall-funzjonament aħjar tas-settur mużikali online fl-Ewropa. L-ewwel parti tad-Direttiva 
hija partikolarment importanti u tkopri l-kwistjoni tat-trasparenza u l-governanza tajba: xi 
wħud mill-miżuri ssuġġeriti fl-opinjoni għandhom l-għan li jtejbu l-effikaċja u l-funzjonalità 
ta’ din is-sistema l-ġdida. Ir-rapporteur tal-ITRE jixtieq jiżgura wkoll li d-dispożizzjonijiet 
introdotti mill-proposta ma jiddiskriminawx kontra organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv Ewropej (inkluż fornituri u aġenti ta’ servizzi online) meta mqabbla ma’ 
organizzazzjonijiet li mhumiex fl-UE.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-arranġamenti fl-Istati 
Membri li jikkonċernaw liċenzjar kollettiv 
estiż jew obbligatorju, preżunzjonijiet 
ġuridiċi ta’rappreżentanza jew 
trasferiment, jew taħlita tagħhom.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
meħtieġa biex jiġi żgurat il-funzjonament 

Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
meħtieġa biex jiġi żgurat il-funzjonament 
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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.

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 u se 
tkun riflessa biss jekk l-emendi sussegwenti 
jagħmlu wkoll adattamenti oħra. L-
adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
tekniċi fit-test kollu.)

Or. en

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

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 għall-organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv stabbiliti barra mill-
Unjoni fir-rigward tal-operazzjonijiet 
imwettqa fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 4
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 ukoll għall-fornituri 
ta' servizzi indipendenti tal-ġestjoni ta' 
drittijiet stabbiliti fl-Unjoni jew barra l-
Unjoni li jaġixxu bħala aġenti għad-
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detenturi tad-drittijiet għall-immaniġġjar 
tad-drittijiet tagħhom u joperaw fl-Unjoni 
fuq bażi kummerċjali.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva ma tinterferixxi f'ebda 
arranġament li jikkonċerna liċenzjar 
kollettiv estiż jew obbligatorju fil-livell 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva ma tidderogax mir-
regolamenti Ewropej rigward il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ data personali. 

Or. en

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – 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 

(a) ‘organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar 
kollettiv’ tfisser kwalunkwe 
organizzazzjoni li hija awtorizzata mil-liġi 
jew permezz ta’ assenjazzjoni, liċenzja, 
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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;

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:
(i) fil-pussess jew taħt il-kontroll tal-
membri tagħha, jew
(ii) organizzata bħala organizzazzjoni 
mhux għall-profitt

Or. en

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) ‘liċenzja multiterritorjali’ tfisser 
liċenzja li tkopri t-territorju ta’ aktar minn 
Stat Membru wieħed;

(k) 'liċenzja multiterritorjali' għal servizz 
tal-mużika online tfisser liċenzja li tkopri 
t-territorju ta’ aktar minn Stat Membru 
wieħed;

Or. en

Emenda 9
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: 
EUR 350.000;
(b) turnover nett: EUR 700,000;
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(c) medja ta’ impjegati matul is-sena 
finanzjarja: għaxra.

Or. en

Emenda 10
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 li tirrappreżenta. Is-
soċjetà kollettriċi għandha tagħmel dan it-
tqassim u l-ħlasijiet mingħajr dewmien bla 
bżonn, iżda 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

Emenda 11
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
u nondiskriminatorji, b’mod partikolari 
fir-rigward tat-tariffi.
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Or. en

Emenda 12
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 
m’għandhomx ikunu eċċessivi fir-rigward 
tal-valur tas-servizz ipprovdut u 
għandhom ikunu raġonevoli fir-rigward 
tal-valur ekonomiku tas-servizz ipprovdut.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar 
kollettiv li tipprovdi liċenzji mhijiex 
mitluba tuża, bħala preċedent għal tipi 
oħra ta’ servizzi, it-termini tal-ħruġ ta’ 
liċenzji miftiehma ma' fornitur ta’ servizz, 
meta tali fornitur ta’ servizz qed jipprovdi 
tip ġdid ta’ servizz li ilu disponibbli għall-
pubbliku għal żmien ta’ anqas minn tliet 
snin.

Or. en

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-utenti għandhom jipprovdu 
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
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kollettiv b’format u perjodu ta’ żmien li 
ġew adottati jew miftiehma, flimkien mal-
informazzjoni meħtieġa biex tkun imtejba 
l-analiżi preċiża tal-użu tar-repertorji 
tagħhom.

Or. en

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv għandhom ikunu permessi 
jinkludu dritt ta’ verifika fil-liċenzji 
tagħhom, suġġetti għal kondizzjonijiet 
raġonevoli, sabiex jivverifikaw il-
konformità tagħhom mat-termini tal-
liċenzja u d-dikjarazzjoni tad-dħul li 
jikkwalifika.

Or. en

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar 
kollettiv għandhom iwieġbu għal 
komunikazzjonijiet minn persuni li jitolbu 
liċenzja fl-ambitu ta’ perjodu massimu ta’ 
erbatax-il jum u għandhom jipproponu 
liċenzja mhux aktar tard minn 60 jum 
minn meta jirċievu talba għal liċenzja bl-
informazzjoni rilevanti.  Jekk 
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv 
ma tkunx konformi ma’ dawn l-iskadenzi, 
il-persuna li titlob il-liċenzja għandha 
tkun intitolata li jkollha aċċess għal 
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riżoluzzjoni ta’ tilwim skont l-Artikoli 35, 
36 u 37 u għal ħlas ta’ spejjeż ġuridiċi 
raġonevoli ta’ tali riżoluzzjoni ta’ tilwim 
mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar 
kollettiv. Din ir-riżoluzzjoni tat-tilwim 
għandu jkollha effett biss bejn tali 
persuna u tali organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv u għandha tapplika 
għal servizzi online. 

Or. en

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Informazzjoni pprovduta lid-detenturi tad-
drittijiet, membri, organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv oħra u utenti

Or. en

Emenda 18
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 
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
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Emenda 19
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 lil kwalunkwe detentur tad-
drittijiet jew lil kwalunkwe 
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv, 
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 il-pubblikatur u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra disponibbli li 
tista' tkun meħtieġa għall-identifikazzjoni 
tad-detenturi tad-drittijiet.

Or. en

Emenda 20
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
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Emenda 21
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. 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 
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 u għandu jkun ta’ natura 
mhux esklussiva. L-organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv awtorizzata għandha 
timmaniġġja dawk id-drittijiet online fuq 
termini mhux diskriminatorji.

Or. en

Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu bl-istess kondizzjonijiet, 
meta dan ikun applikabbli, il-
kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet ta’ 
mmaniġġjar kollettiv fl-oqsma tal-
immaniġġjar, l-amministrazzjoni u l-
liċenzjar tad-drittijiet.
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Or. en

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar 
kollettiv mitluba għandha taċċetta tali talba 
mingħajr dewmien, jekk tkun diġà qed 
toħroġ jew toffri li toħroġ liċenzji 
multiterritorjali għall-istess kategorija ta’ 
drittijiet online f’xogħlijiet mużikali fir-
repertorju ta’ organizzazzjoni ta’ 
mmaniġġjar kollettiv oħra jew aktar.

Or. en

Emenda 24
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 ta’ mmaniġġjar 
kollettiv mitluba lill-organizzazzjoni li qed 
tressaq it-talba, ma għandhiex taqbeż l-
ispejjeż li raġonevolment iġġarrab l-
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv 
mitluba fl-immaniġġjar tar-repertorju tas-
soċjetà kollettriċi li tressaq it-talba u 
marġni ta’ profitt raġonevoli.

Or. en

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-soċjetà kollettriċi li tressaq it-talba
għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tas-
soċjetà kollettriċi mitluba, l-informazzjoni 
dwar ir-repertorju ta’ mużika tagħha 
meħtieġ għall-ħruġ ta’ liċenzji 
multiterritorjali għal drittijiet online 
f’xogħlijiet mużikali. Meta l-
informazzjoni tkun insuffiċjenti jew 
tingħata f’forma li ma tippermettix lis-
soċjetà kollettriċi mitluba tilħaq ir-
rekwiżiti ta’ dan it-Titolu, is-soċjetà 
kollettriċi mitluba għandha tkun intitolata 
li tiċċarġja għall-ispejjeż raġonevoli 
mġarrba biex tilħaq dawn ir-rekwiżiti jew 
li teskludi dawn ix-xogħlijiet li għalihom 
l-informazzjoni hija insuffiċjenti jew ma
tistax tintuża.

3. Is-soċjetà ta’ mmaniġġjar kollettiv li 
ġiet mitluba għandha tagħti l-liċenzja lir-
repertorju tas-soċjetà ta’ mmaniġġjar 
kollettiv li tressaq it-talba, fir-relazzjoni 
tagħha mal-utenti, bl-istess kondizzjonijiet 
bħar-repertorju tagħha stess u 
m’għandhiex teskludi r-repertorju tas-
soċjetà li tressaq it-talba mir-repertorju 
liċenzjat mingħajr il-kunsens tas-soċjetà li 
tressaq it-talba.

Or. en

Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-awtoritajiet kompetenti rispettivi tagħhom 
jistgħu jieħdu sanzjonijiet u miżuri 
amministrattivi xierqa meta d-
dispożizzjonijiet tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati fl-implimentazzjoni ta’ 
din id-Direttiva ma jkunux ġew osservati u 
għandhom jiżguraw li jkunu applikati. 
Dawn is-sanzjonijiet u miżuri għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti rispettivi tagħhom 
jimponu sanzjonijiet u miżuri 
amministrattivi xierqa jew inkella jaħtru 
korpi adegwati, meta d-dispożizzjonijiet 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva ma 
jkunux ġew osservati u għandhom jiżguraw 
li jkunu applikati. Dawn is-sanzjonijiet u 
miżuri għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

Or. en
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