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INTRODUZZJONI

A) L-objettivi tar-rapporteur

Il-proposta għal direttiva dwar l-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet 
relatati u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għal użi online fis-
suq intern hija maqsuma f'żewġ komponenti.

L-ewwel komponent (it-Titoli 1, 2 u 4) jiddefinixxi r-rekwiżiti meħtieġa biex ikun żgurat il-
funzjonament tajjeb tal-immaniġġjar tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati mis-
soċjetajiet kollettriċi. It-tieni komponent (it-Titolu 3 u l-Artikoli 36 u 40 tat-Titolu 4) għandu 
l-għan li jiffaċilita l-għoti tal-liċenzji multiterritorjali tad-drittijiet tal-awtur f’xogħlijiet 
mużikali fid-dawl tal-użu tagħhom online. 

Ir-rapporteur se jkollha 3 objettivi: L-ewwel nett, protezzjoni aħjar tal-interessi tal-artisti u l-
preservazzjoni tad-diversità kulturali fl-Unjoni Ewropea. Wara, l-ottimizzazzjoni tar-
relazzjonijiet bejn is-soċjetajiet kollettriċi u l-utenti kummerċjali fl-interess tal-konsumatur. 
Dawn iż-żewġ objettivi huma trattati fl-ewwel komponent tad-direttiva. Barra minn hekk, it-
tielet objettiv jikkonsisti fit-tisħiħ ta' suq uniku diġitali permezz ta' simplifikazzjoni u tnaqqis 
tal-ispejjeż tal-liċenzji sabiex jiġi favorit l-iżvilupp ta' servizzi ġodda onlajn għax-xogħlijiet 
mużikali fuq bażi multiterritorjali. 
Qabel it-tfassil tad-dokument ta' ħidma, ir-rapporteur ordnat konsultazzjoni wiesgħa mal-
partijiet ikkonċernati li se ssir fix-xhur li ġejjin. Ir-rapporteur se tiżgura li t-tħassib leġittimu 
tal-partijiet ikkonċernati kollha jitqiesu b'mod xieraq imma, kif se jintwera iktar tard, mhux 
dejjem faċli li jiġu kkonċiljati l-ewwel u t-tielet objettiv u għandu jkun hemm kompromess fl-
implimentazzjoni tagħhom.

B) Disparità fil-prattiki bejn l-Istati Membri u disparità fil-prattiki bejn is-setturi: realtà li 
għandha titqies

Is-soċjetajiet kollettriċi huma entitajiet li tradizzjonalment inħolqu u ġew organizzati fuq bażi 
nazzjonali. Din id-direttiva hija l-ewwel test leġiżlattiv tal-Unjoni Ewropea li għandu l-għan li 
jqarreb ir-rekwiżiti neċessarji biex ikun żgurat il-funzjonament tajjeb tagħhom. Għalhekk 
hemm ħafna sistemi u prattiki fl-Istati Membri. 

Sabiex titqies din ir-realtà, jeħtieġ li jkun żgurat li r-rekwiżiti definiti f'dan it-test josservaw il-
prinċipju ta' sussidjarjetà u ma jimpedixxux lill-Istati Membri milli jiddisponu u jadottaw ir-
regoli li jipprevedu livell ogħla ta' governanza tajba u ta' trasparenza tas-soċjetajiet kollettriċi. 
Fi kliem ieħor, id-direttiva għandha tiggarantixxi livell minimu ta' armonizzazzjoni. Barra 
minn hekk, id-direttiva m'għandhiex taffettwa l-permanenza tal-prattiki nazzjonali bħas-
sistemi ta' liċenzji kollettivi estiżi.

Fl-istess ħsieb, l-ewwel parti tad-direttiva tapplika għas-soċjetajiet kollettriċi tas-settur kollu. 
Konsegwentement, jeħtieġ li jkun żgurat li r-rekwiżiti msemmija jkunu relevanti mhux biss 
għas-settur tal-mużika, imma wkoll għar-reprografija, għall-awdjoviżiv eċċ..

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur tixtieq tistudja b'mod iktar profond l-implikazzjonijiet tar-
referenza għad-Direttiva 2006/123/KE hekk imsejħa d-"Direttiva tas-Servizzi".
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Wara dawn il-kunsiderazzjonijiet ġenerali, ir-rapporteur tixtieq tikkummenta fuq ċerti punti 
speċifiċi tal-proposta għal direttiva sabiex jitwettqu bis-sħiħ it-tliet objettivi segwiti 

L-ewwel objettiv: Il-protezzjoni tal-interessi tal-artisti u l-preservazzjoni tad-diversità 
kulturali 

Funzjonament aħjar tas-soċjetajiet kollettriċi b'osservanza tal-interessi tal-membri tagħhom u 
ġestjoni trasparenti tad-dħul mid-drittijiet tal-awtur huma kundizzjonijiet meħtieġa għall-
protezzjoni tal-interessi tad-detenturi tad-drittijiet.  Dawn iż-żewġ kundizzjonijiet se jiżguraw 
rimunerazzjoni adegwata għall-awturi, u mhux biss għal dawk li jibbenefikaw minn suċċessi 
kummerċjali, ħaġa li se tikkontribwixxi għall-preservazzjoni tad-diversità kulturali.

Ir-rapporteur tixtieq tippreċiża dan li ġej:

L-ewwel nett, id-definizzjoni tat-terminu "soċjetà kollettriċi" prevista fl-Artikolu 3(a) 
għandha tiġi modifikata. Jeħtieġ, fost affarijiet oħra, li jkun żgurat li s-sussidjarji tas-
soċjetajiet kollettriċi jissodisfaw l-istess livell ta' rekwiżiti.

Barra minn hekk, ir-rapporteur hi tal-opinjoni li l-proposta ma tqisx biżżejjed r-realtà tas-suq 
u tal-eżistenza ta' kumpaniji kummerċjali jew ta' aġenti li jeżerċitaw attivitajiet simili ta' 
mmaniġġjar tad-drittijiet u li huma f'kompetizzjoni mas-soċjetajiet kollettriċi.  Dawn il-
persuni ġuridiċi jew fiżiċi għandhom jiġu imposti obbligi adattati għall-karatteristiċi 
partikolari tagħhom.

Il-prinċipju tal-libertà tal-kontributi u dak tal-irtirar minn soċjetà fi skadenza raġonevoli huma 
żewġ prinċipji importanti li jsaħħu l-pożizzjoni tad-detenturi tad-drittijiet (l-Artikolu 5). Ir-
rapporteur tappoġġja din id-dispożizzjoni imma tixtieq tagħmel żewġ kummenti. L-ewwel, 
dawn iż-żewġ prinċipji m'għandhomx jiġu eżerċitati b'mod abbużiv. Biex jiġu protetti l-awturi 
kollha, jeħtieġ li tiġi evitata sitwazzjoni li fiha l-artisti ta' fama kbira jirtiraw il-kontributi li l-
immaniġġjar tagħhom tkun spiża żgħira biex iżommu biss l-immaniġġjar tad-drittijiet l-iktar 
diffiċli. Fil-fatt, din il-prattika tkun suxxettibbli li tipperikola l-effikaċità tal-misssjoni tas-
soċjetajiet kolletriċi1. It-tieni, frammentazzjoni miżjuda tad-drittijiet hija suxxettibbli li 
tagħmilha iktar diffiċli li jiżdied ir-reperetorju neċessarju għall-ħruġ tal-liċenzji 
multiterritorjali u multirepertorju. Kif indikat fl-introduzzjoni, jeħtieġ li jsiru l-kompromessi 
neċessarji fost l-objettivi differenti mfittxija.

B'mod ġenerali, ir-rapporteur tesprimi l-preferenza tagħha lejn l-esklussività tal-kontributi, 
konxja mill-fatt li f'ċerti setturi, bħal dak awdjoviżiv, dan it-terminu jrid jiġi estiż għad-
drittijiet kollha biex ikun hemm l-istess appoġġ għat-tixrid.  L-esklussività tal-kontributi ma 
tipproteġix biss il-maġġoranza tal-awturi imma wkoll lill-utenti kummerċjali. Fil-fatt, dawn 
tal-aħħar għandhom sigurtà ġuridika ikbar u r-riskju li jiġu ffatturati iktar minn darba waħda 
għall-użu tal-istess drittijiet huwa mnaqqas.

Ir-rapporteur tappoġġja d-dispożizzjonijiet li jħajru lid-detenturi tad-drittijiet jipparteċipaw 
attivament fil-funzjonament u l-kontroll tas-soċjetajiet kollettriċi. Jeħtieġ li jiġi rikonoxxut 

                                               
1 Kawża tal-Qorti tal-Ġustizzja C-127/73, BRT/Sabam, ara wkoll f'dan is-sens id-Deċiżjoni COMP/C2/37.219 
Banghalter&Homen Christo v Sacem tat-12 ta' Awwissu 2002.
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b'mod effettiv ir-rwol ċentrali tal-assemblea fis-sistema deċiżjonali u ta' kontroll, filwaqt li 
jiġu osservati l-mudelli ta' organizzazzjoni tas-soċjetajiet kollettriċi li jeżistu fil-livell 
nazzjonali1. Governanza tajba tissoponi wkoll teħid rapidu ta' deċiżjonijiet, u għalhekk ċerti 
deċiżjonijiet għandhom ikunu jistgħu jiġu ddelegati b'mod statutorju lill-organu li jeżerċita l-
funzjoni ta' sorveljanza. Barra minn hekk, meta kategoriji differenti ta' detenturi tad-drittijiet 
ikunu membri ta' soċjetà kollettriċi, jeħtieġ li tkun garantita rappreżentanza proporzjonata 
bejnithom biex ikunu evitati l-kunflitti ta' interess. Governanza aħjar tissoponi l-osservanza ta' 
dan il-bilanċ fl-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-soċjetajiet. Hu għalhekk li għandhom 
isiru ċerti aġġustamenti għall-proposta għal direttiva, bħal pereżempju fl-Artikolu 7(8) li 
jippermetti li kull membru jaħtar bħala detentur ta' prokura "kwalunkwe persuna fiżika jew 
ġuridika" biex jirrappreżentah u jivvota fl-assemblea ġenerali. Il-membri għandhom ikunu 
jistgħu jagħtu l-prokura biss lil dawk tal-istess kategorija. 

L-Artikolu 10 li jikkonċerna l-immaniġġjar tad-dħul mid-drittijiet tal-awtur huwa bla dubju 
wieħed mid-dispożizzjonijiet l-iktar importanti għall-protezzjoni tal-interessi tal-awturi. L-
investiment tal-ammonti li jkunu se jiġu distribwiti hija prattika kurrenti tas-soċjetajiet 
kollettriċi. Din il-prattika fiha nnifisha mhix kontestabbli meta d-deċiżjonijiet ta' investiment 
jittieħdu mill-organi kompetenti b'mod trasparenti u meta s-soċjetà kollettriċi kkonċernata 
taġixxi b'mod responsabbli. F'dak li jikkonċerna l-allokazzjoni tal-prodotti finanzjarji li 
tirriżulta minn dawn l-investimenti, ir-rapporteur tqis li dawn l-ammonti bħala regola ġenerali 
għandhom jingħataw lura lill-membri tagħhom. Is-soċjetajiet kollettriċi għandu jkollhom id-
dritt li jallokaw dawn l-ammonti lil dawk responsabbli mill-immaniġġjar wara biss li jkunu 
kkonsultaw mal-assemblea ġenerali tal-membri tas-soċjetà kollettriċi u jkunu kisbu l-
approvazzjoni tagħha b'maġġoranza. 

F'dak li jikkonċerna t-tqassim tal-ammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet, ir-rapporteur se 
teżamina jekk l-iskadenza ta' "12-il xahar mit-tmiem tas-sena finanzjarja li fiha kien miġbur 
id-dħul mid-drittijiet", prevista fl-Artikolu 12(1) ma tistax titqassar.  It-tfassil preżenti tal-
Artikolu 12(2) li jawtorizza lis-soċjetajiet kollettriċi jiddisponu dwar l-użu tal-ammonti li ma 
tqassmux fi skadenza ta' 5 snin meta d-detenturi tad-drittijiet ma jkunux instabu, għandu jiġi 
revedut biex jinkludi l-allokazzjoni ta' dawn l-ammonti.

L-osservanza min-naħa tas-soċjetajiet kollettriċi tal-obbligi tagħhom, b'mod partikolari fil-
qasam tat-tqassim tal-ammonti, tissoponi komunikazzjoni bla dewmien ta' kwalunkwe 
informazzjoni utli mill-utenti kummerċjali. Konsegwentement, ir-rapporteur jiddispjaċiha 
mill-fatt li l-Artikolu 18 ma jimponi ebda obbligu fir-rigward tas-soċjetajiet kollettriċi.

It-tieni objettiv: L-ottimizzazzjoni tar-relazzjonijiet bejn is-soċjetajiet kollettriċi u l-
utenti kummerċjali fl-interess tal-konsumaturi 

Indipendentement mid-dispożizzjonijiet tat-Titolu 3 li jikkonċernaw biss is-settur tal-mużika 
onlajn, jeħtieġ li ċerti artikoli tat-Titoli 2 u 4 jiġu preċiżati, reveduti u estiżi sabiex jiġu 
ottimizzati r-relazzjonijiet bejn is-soċjetajiet kollettriċi u l-utenti kummerċjali fil-ħruġ tal-
liċenzji.

                                               
1 Infatti, f'ċerti Stati Membri l-funzjonijiet ta' sorveljanza stipulati fl-Artikolu 8 jiġu eżerċitati mill-Kunsill 
amministrattiv. Ma jeħtieġx li tintalab l-implimentazzjoni ta' organu speċjali.
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Ir-rapporteur tinnota li l-kunflitti bejn is-soċjetajiet kollettriċi u l-utenti kummerċjali mhumiex 
inqas frekwenti fil-pajjiżi li imponew awtorizzazzjoni minn qabel għas-soċjetajiet kollettriċi 
jew li stabilixxew obbligu ta' kuntrattar fir-rigward tas-soċjetajiet kollettriċi. Għall-kuntrarju, 
l-Artikolu 15 dwar il-ħruġ tal-liċenzji jenfasizza importanza kapitali f'dan ir-rigward.

It-tfassil tal-Artikolu 15(2) li jikkonċerna l-ikkalkular tat-tariffi applikati għall-ħruġ ta' liċenzji 
joħloq iktar diffikulatjiet milli soluzzjonijiet. Minn naħa, f'dak li jikkonċerna l-ħruġ ta' 
liċenzji volontarji, l-idea ta' "valur ekonomiku tad-drittijiet innegozjati", meħuda b'mod mhux 
komplut mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, hija vaga u twassal għall-konfużjoni. 
Barra minn hekk, is-soċjetajiet kollettriċi għandhom jagħmlu l-politika tariffarja tagħhom 
pubblika. Ir-rapporteur tqis li din il-politika għandha tkun ibbażata mhux biss fuq kriterji 
oġġettivi, imma wkoll fuq kriterji ċari u trasparenti, magħmula pubbliċi qabel kwalunkwe 
negozjati u eventwalment sottomessi għall-kontroll tal-awtorità nazjzonali kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 39. Il-pubblikazzjoni ta' politika tariffarja għandha tkun bla preġudizzju 
għall-possibilità li s-soċjetajiet kollettriċi jipproponu lill-utenti kummerċjali tariffi 
differenzjati, b'mod partikolari fil-preżenza ta' "mudell ta' negozjar" ġdid. Min-naħa l-oħra, 
f'ċerti ipoteżijiet il-ħruġ ta' liċenzji m'hux volontarju. Konsegwentement, għandha tiġi 
rikonoxxuta b'mod ċar il-possibilità li l-Istati Membri jiddeterminaw it-tariffi permezz ta’ liġi. 

Barra minn hekk, is-soċjetajiet kollettriċi fi żmien skadenza raġonevoli għandhom jirrispondu 
għat-talbiet tal-utenti kummerċjali biex joħorġu liċenzja. 

F'dak li jikkonċerna r-riżoluzzjoni tal-litiġji, ir-rapporteur tissottolinja l-importanza tal-modi 
alternattivi ta' riżoluzzjoni tal-kunflitti biex jinstabu soluzzjonijiet fi skadenzi u bi spejjeż 
raġonevoli. Ir-rapporteur se teżamina għażliet differenti biex testendi dawn id-
dispożizzjonijiet. Barra minn hekk, fil-każ ta' litiġju, jeħtieġ li jiġu preċiżati l-liġi applikabbli 
u l-qorti kompetenti meta ż-żewġ partijiet ma jkollhomx ir-residenza tagħhom fl-istess Stat 
Membru. Jeħtieġ ukoll li jiġi preċiżat li d-direttiva ma timponix l-obbligu fuq l-Istati Membri 
li joħolqu ġurisdizzjoni ġdida. 

Fl-aħħar nett, l-Artikolu 39 jirreferi għall-awtoritajiet kompetenti li f'kull Stat Membru se 
jkunu responsabbli mill-missjoni li jissorveljaw l-applikazzjoni tad-direttiva. L-Istati Membri 
m'għandhomx jiġu imposti l-obbligu li joħolqu awtoritajiet ġodda ta' kontroll. Madankollu, 
dawn l-awtoritajiet għandhom ikunu indipendenti biżżejjed, għandu jkollhom riżorsi umani u 
finanzjarji biżżejjed u għandhom jeżerċitaw kontroll effettiv fuq is-soċjetajiet kollettriċi.

It-tielet objettiv: It-tisħiħ tas-suq uniku diġitali fl-interess taċ-ċittadini Ewropej

It-Titolu 3 tal-proposta għal direttiva jiffoka biss fuq l-użu onlajn tax-xogħlijiet mużikali. Ir-
rapporteur tappoġġja l-għażla tal-Kummissjoni Ewropea li tillimita dan it-tieni komponent 
għas-settur mużikali. L-istruttura u l-bżonnijiet tas-setturi l-oħra, bħal pereżempju dak tal-
awdjoviżiv, huma differenti u jeħtieġu, jekk ikun il-każ, inizjattivi oħra. Ir-rapporteur se 
tipproponi l-esklużjoni totali tax-xandara mill-kamp ta' applikazzjoni tat-Titolu 3 għall-użu 
tax-xogħlijiet mużikali inkorporati (l-Artikolu 33). Fil-fatt, għall-kuntrarju tal-operaturi li 
joffru servizzi onlajn, ix-xandara jibqgħu essenzjalment marbuta ma' loġika ta' prossimità.

Ir-rapporteur dejjem iddefendiet l-idea li l-ikbar diffikultà fis-suq intern mhix li jingħataw 
liċenzji multiterritorjali. L-ikbar diffikultà hija l-aggregazzjoni mill-ġdid tar-repertorju globali 
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biex ikunu jistgħu jingħataw liċenzji multiterritorjali u multirepertorju minn "punt ta' dħul" 
wieħed jew iktar minn wieħed.

L-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni jimpedixxu l-implimentazzjoni ta' punt wieħed ta' 
dħul fl-UE (one stop shop). Barra minn hekk, l-implimentazzjoni ta' mekkaniżmu ta' liċenzji 
estiżi kkombinat mal-applikazzjoni tal-prinċipju tal-"pajjiż ta' oriġini"1 ma jirrispondux għal 
tħassib kbir tal-utenti kummerċjali li huwa l-aggregazzjoni mill-ġdid tar-repertorju. 
Konsegwentement, l-għażla ta' ċerti soċjetajiet kollettriċi eliġibbli li joħorġu liċenzji 
multiterritorjali (l-Artikolu 21) flimkien ma' obbligu li dawn is-soċjetajiet jirrappreżentaw ir-
repertorju tal-oħrajn (l-Artikolu 29), tidher bħala is-soluzzjoni l-iktar xierqa.

Wieħed mill-punti li joħroġ mill-konsultazzjoni kbira li saret mir-rapporteur huwa l-fiduċja 
tal-partijiet ikkonċernati2 fit-twettiq tal-"Global Repertoire Database". Huwa bla dubju li l-
eżistenza ta' bażi ta' data preċiża, kompluta u aġġornata se tiffaċilita l-ħruġ tal-liċenzji 
multiterritorjali u multirepertorju. 

Kif ġie indikat qabel, l-objettivi mfittxija mid-direttiva jeħtieġu kompromessi peress li l-
implimentazzjoni tagħhom tista' tkun kontradittorja. F'dan ir-rigward, biża' espressa minn 
ċerti partijiet ikkonċernati hija li l-aggregazzjoni tar-repertorju u l-ħolqien eventwali ta' gruppi 
se jiffavorixxi biss ir-repertorju Angloamerikan u se jagħmel ħsara lir-repertorji lokali u d-
diversità kulturali. Dan hu punt li dwaru r-rapporteur se toqgħod partikolarment attenta. 

Jeħtieġ madankollu li wieħed jirrimarka li llum fl-Ewropa diġà hawn iktar minn 250 sit li 
joffru servizzi tal-mużika onlajn u li kważi l-ebda waħda minn dawn l-offerti ma tibbaża 
ruħha biss fuq ir-repertorju Angloamerikan3. Barra minn hekk, l-operaturi kollha li joffru 
servizzi tal-mużika onlajn tal-konsultazzjoni indikaw li għandhom bżonn repertorju globali 
jew repertorju varjat ħafna biex inedu s-servizzi tagħhom.

Dejjem fid-dawl tas-salvagwardja ta' bilanċ bejn l-objettivi differenti tad-direttiva, ir-
rapporteur se toqgħod partikolarment attenta li l-obbligu "must carry" tal-Artikolu 29 jitfassal 
b'tali mod li josserva bis-sħiħ l-objettiv tal-preservazzjoni tad-diversità kulturali. Jista' jiġi 
previst ukoll li s-soċjetajiet kollettriċi li joħorġu l-liċenzji multiterritorjali jikkontribwixxu 
għall-iżvilupp u għall-finanzjament tad-diversità kulturali fl-Istati Membri li jirrepreżentaw ir-
repertorji tagħhom.

                                               
1 Bħad-Direttiva 93/83/KEE "Cable u sattellita".
2 Soċjetajiet kolletriċi, edituri u utenti kummerċjali.
3 http://www.pro-music.org/index.php


