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Suġġett: Petizzjoni 1665/2008, imressqa minn Becky Hogge (ta' nazzjonalita' Britannika), 
f'isem The Open Rights Group, li tinkludi 13 952 firma, dwar l-estensjoni tat-
terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur f’reġistrazzjonijiet tal-awdjo

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jopponu l-estensjoni tat-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u tad-
drittijiet relatati oħra, li l-proposta tal-Kummissjoni COM (2008) 464, li temenda d-Direttiva 
2006/116/KE, iżżid minn 50 għal 95 sena għal artisti u produtturi ta’ fonogrammi jew 
reġistrazzjonijiet tal-awdjo. Huma jitolbu li kemm il-professjonisti kif ukoll il-konsumaturi 
jkunu kkunsidrati meta d-direttiva tiġi emendata.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 25 Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-15 Mejju 2009.

Il-petizzjoni, li ġiet iffirmata minn 13,952 persuna, tappella lill-istituzzjonijiet Ewropej biex 
jiżguraw li l-politika fil-qasam tad-drittijiet tal-awtur tirrifletti lil kull min għandu sehem fil-
qasam u hu ikkonċernat, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur u l-interess pubbliku, u 
mhux biex id-detenturi tad-drittijiet kummerċjali li jippromwovu l-estensjoni tat-termini ta' 
protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur.  Il-petizzjonanti jemmnu li l-proposta dwar it-terminu, u l-
politika dwar id-drittijiet tal-awtur b'mod ġenerali, hija ffukata wisq fuq il-benessri tas-sidien 
tad-drittijiet tal-awtur u tal-kumpaniji li jimmaniġġjaw id-drittijiet tal-awtur b'mod kollettiv.

L-effettività tal-proposta 
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Qabel il-proposta tal-Kummissjoni, saret evalwazzjoni tal-impatt1 li qieset il-fehmiet ta' dawk 
kollha li għandhom sehem fil-qasam, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur u l-interess 
pubbliku. Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw sensiela ta' studji li jinkludu dawk kollha 
kkwotati fil-petizzjoni. Il-lista ta' studji tista' tinstab fil-paġna 13 tal-evalwazzjoni tal-impatt. 
Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-istudji akkademiċi kkwotati mill-petizzjonanti jinkludu 
dikjarazzjonijiet ġenerali dwar il-politika dwar id-drittijiet tal-awtur u jesploraw l-isfond 
storiku għad-drittijiet tal-artisti. B'eċċezzjoni waħda, l-ebda xogħol mil-litteratura akkademika 
kkwotata mill-petizzjonanti ma jinkludi analiżi empirika tal-benefiċċju għall-artisti jew tal-
impatt fuq il-konsumatur.

L-evalwazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni innifisha, li hi bbażata fuq data empirika, 
tirrikonoxxi li l-benefiċċju addizzjonali annwali medju tal-estensjoni tat-terminu għal artist 
medju ma jkunx spettakolari (meta mqabbel mas-salarji ta' dawk li bl-Ingliż jissejħu "high 
flyers" fis-setturi bankarji u ta' assigurazzjoni) imma jkun sinifikattiv u rilevanti mill-
perspettiva ta' artist medju.

Il-benefiċċju li jirriżulta minn eliġibilità itwal għal royalties għax-xandir u l-eżekuzzjoni 
pubblika f'barijiet u diskoteki jista' jilħaq € 737.  Il-bażi għal dan il-kalkolu hi li l-benefiċċju li 
jiżdied lill-artisti fil-perjodu inizjali ta' għaxar snin jammonta għal € 18-il miljun u li bejn 
wieħed u ieħor 24,500 artist jitilfu l-protezzjoni fl-ewwel deċennju.  Jekk il-benefiċċju li 
jiżdied matur deċennju sħiħ (€ 18-il miljun) jinqasam bejn 24,500 artist li jitilfu l-protezzjoni 
f'dan id-deċennju, il-benefiċċju għall-artist medju fuq deċennju jitla sa € 737 għal kull sena.

Il-kalkolu alternattiv tal-petizzjonanti (http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf ) hu żbaljat. Jaqsam ir-riżultat 
tal-Kummissjoni b'għaxra, u jassumi li 24,500 artist jitilfu l-protezzjoni kull sena. Huwa ċar li 
ċ-ċifra hi relatata man-numru ta' artisit li jitilfu l-protezzjoni fuq għaxar snin.

Il-benefiċċju addizzjonali tal-artisti jirriżulta mill-fond għall-mużiċisti tal-istudjo. Bil-kontra 
tal-argument tal-petizzjonanti, dan il-fond speċifikament ma jibbenifkax lill-artisti "sinjuri u 
famużi", imma lill-mużiċisti tal-istudjo.  Il-fond għall-mużiċisti tal-istudjo jagħti bejn € 130 u 
€ 2,065 fis-sena bħala benefiċċju żejjed lill-mużiċist tal-istudjo medju.  Waqt li l-petizzjonanti 
jikkunsidraw li dawn iċ-ċifri huma insinifikanti, il-mużiċisti tal-istudjo kkonċernati jaħsbuha 
mod ieħor.

Għal darba oħra, il-kalkolu alternattiv tal-petizzjonanti (ara l-kwotazzjoni t'hawn fuq) hu 
żbaljat.  Jassumi li l-artisti kollha se jkunu eliġibbli għall-pagamenti mill-fond għall-mużiċisti 
tal-istudjo meta fir-realtà huwa ċar li l-fond qiegħed hemm biss biex jikkumpensa lill-artisti li 
jkunu assenjaw id-drittijiet tagħhom għal pagament ta' darba. Għalhekk, huwa ċar li d-dħul 
mill-fond ma japplikax għall-artisti protagonisti u ta' suċċess.

Il-kalkoli t'hawn fuq ma jinkludux id-dħul żejjed li l-artisti protagonisti (artisti li għandhom 
kuntratti ta' royalties) se jirċievu minħabba l-fatt li mhu se jkun permess l-ebda tnaqqis mir-

                                               
1 Dokument ta' Ħidma tal-Istaff tal-Kummissjoni: "Evalwazzjoni tal-impatt tas-sitwazzjoni legali u ekonomika 

tal-artisti u l-produtturi ta' reġistrazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea".  23 ta' April 2008
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf
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royalties fit-terminu estiż. Għal dawk l-artisti li qatt ma rċevew ir-royalties kuntrattwali 
tagħhom fit-terminu ta' 50 sena inizjali peress li l-kumpanija tad-diski tkun għadha ma ġabritx 
lura l-investiment tagħha fihom, il-proposta tinkludi "rekord nadif": dan ifisser li dawn l-
artisti fil-verità se jibdew jiġbru dawk ir-royalties waqt it-terminu estiż - peress li l-bqija tal-
ammont dovut lill-produttur tad-diski se titħassar.

B'dan il-mod, il-proposta se tipprovdi żidiet essenzjali mad-dħul, speċjalment aktar tard fil-
ħajja, tal-maġġoranza kbira ta' artisti li huma ftit jew xejn magħrufa, speċjalment dawk l-
artisti protagonisti li qabel ma gawdewx minn royalties u l-mużiċisti tal-istudjo li, għall-
ewwel darba fil-karriera tagħhom, se jgawdu minn dħul żejjed mill-fond.

Il-fatt li l-produtturi tad-diski se jibbenefikaw ukoll mill-estensjoni tat-terminu - u għalhekk se 
jieħdu dħul addizzjonali - hu meħtieġ biex il-fond ikun operattiv. Jekk ma jkunx hemm bejgħ 
ta' diski, ma jkunx hemm fluss ta' dħul għall-mużiċisti tal-istudjo.

Skont il-proposta tal-Kummissjoni, il-fond se jkun jikkonsisti minn 20% tad-dħul mill-bejgħ 
li jaqilgħu l-kumpaniji tad-diski fil-perjodu estiż.  Il-fatt li l-industrija tar-reġistrazzjoni tal-
awdjo ppruvat b'mod konsistenti, u s'issa mingħajr suċċess, biex tnaqqas l-ammonti li 
għandhom jitwarrbu għall-fond juri li din il-proposta mhix xi rigal għall-industrija tar-
reġistrazzjoni tal-awdjo.

Barra minn hekk, il-produtturi tad-diski se jħallsu aktar royalties fil-perjodu estiż, peress li se 
jkollhom iħallsu r-royalties kollha lill-artisti protagonisti kollha.  Din ir-regola tiġi injorata 
b'mod konsistenti mill-akademiċi kritiċi.

Tħassib pubbliku

Il-Kummissjoni, wara li qieset il-fehmiet kollha, temmen li l-proposta għall-estensjoni tat-
terminu hi verament ibbilanċjata. Anke n-negozjati mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-
Ministri taħt il-proċedura ta' kodeċiżjoni jiżguraw li t-test finali ma jinjora l-ebda tħassib li 
wrew jew iċ-ċittadini Ewropej jew l-awtoritajiet nazzjonali.

Il-Kummissjoni temmen li il-paragun mal-inizjattiva dwar il-privattivi għal softwer hi 
kompletament mhux xierqa u tindika li l-appoġġ kbir li l-proposta tirċievi mill-unions tal-
mużiċisti hi prova elokwenti f'dan ir-rigward.  Il-proposta dwar it-terminu ma tikkonċernax is-
sopravvivenza tal-industrija tar-reġistrazzjoni tal-awdjo jew il-protezzjoni ta' ftit interessi 
korporattivi kbar, imma tikkonċerna r-rikonoxximent, li ilu dovut ħafna, li l-artisti, il-kantanti, 
id-diretturi ta' orkestri u l-membri ta' kor jiddependu fuq ir-royalties mid-drittijiet tal-awtur 
biex jaqilgħu l-flus biex jgħixu b'mod diċenti.

Reġistrazzjonijiet fid-dominju pubbliku

Il-proposta għall-estensjoni tat-terminu tikkonċerna biss id-drittijiet tal-artisti u tal-produtturi 
tad-diski. Dan ifisser li, jekk il-proposta tiġi adottata fl-2010, jiġu estiżi biss id-drittijiet tal-
artisti u tal-produtturi mill-1960 'il quddiem.

Dak li l-petizzjonanti jonqsu li jsemmu hu li d-drittijiet tal-awturi jdumu għal 70 sena wara li 
jkun miet l-aħħar koawtur sopravviventi.  Normalment, dan ifisser li ż-żmien ta' protezzjoni 
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ta' xogħlijiet ta' awturi jitla' sa 140 jew 150 sena. Id-drittijiet tal-awturi (kompożitur u awtur 
tal-lirika) f'dawk l-istess reġistrazzjonijiet mill-1960 'il quddiem għalhekk se jdumu għal 
ħafna aktar wara li jkunu skadew anke d-drittijiet estiżi għall-artisti.  Huwa biss meta d-
drittijiet tal-awturi jkunu skadew li biċċa mużiku tkun tista' tiġi kkunsidrata li hi fid-dominju 
pubbliku.  Dan ifisser li r-royalties xorta jkollhom jitħallsu lill-awturi fuq perjodu ta' żmien 
twil anke ladarba li r-reġistrazzjoni tal-awdjo tkun tilfet il-protezzjoni.

Il-klawżola "tużah jew titilfu"

L-iskop tal-klawżola "tużah jew titilfu" hu li l-artisti jitħallew jieħdu lura d-drittijiet tagħhom 
fir-reġistrazzjoni jekk il-produttur ma jkunx qed ibigħ il-kanzunetti li jdoqqu fuqhom fuq l-
internet jew fil-ħwienet. L-artist imbagħad ikun jista' jew jerġa' joħroġ il-mużika hu innifsu 
jew isib produttur li jkun lest li jagħmel dan.

Il-petizzjonanti huma żbaljati meta jassumu li l-artisti jew l-utenti għandhom il-piż tal-prova li 
reġistrazzjoni ma kinitx "xi darba disponibbli xi mkien".  Dan ma jirriflettix b'mod xieraq l-
istruttura tal-klawżola "tużah jew titilfu".  Il-klawżola speċifikament tipprevedi li l-artisti 
jistgħu javżaw lill-produttur dwar l-intenzjoni tagħhom biex itemmu l-kuntratt, jekk dan tal-
aħħar ma jagħmilx ir-reġistrazzjonijiet tal-awdjo disponibbli fuq l-internet u ma jbigħhomx 
fiżikament bħala CDs.  Jekk il-produttur "ma jwettaqx iż-żewġ atti ta' esplojtazzjoni" id-dritt 
tal-awtur trasferit jerġa' lura għall-artist u d-dritt tal-awtur tal-produttur fir-reġistrazzjoni tal-
awdjo ma jibqax jeżisti.
    
Il-kwistjoni awdjoviżiva

Kif inhi, il-proposta ma tinkludix lis-settur awdjoviżiv.  Fil-proċess ta' negozjazzjoni, il-
Kummissjoni indikat li hemm bżonn ta' studju ulterjuri ta' dan is-settur qabel ma tiġi 
ppreżentata kwalunkwe proposta għal azzjoni. Il-proposta attwali għalhekk tinkludi artikolu li 
jispeċifika li l-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni tal-impatt separata fuq l-artisti fis-
settur awdjoviżiv.

Ċarezza

Il-Kummissjoni taqbel li l-kwistjonijiet ta' infurzar m'għandhomx jitħawdu mad-dewmien u l-
kamp ta' applikazzjoni tad-drittijiet ta' propjetà intelletwali. Il-proposta attwali ma tinkludi l-
ebda miżuri ta' infurzar.  Minflok, permezz tal-estensjoni tat-terminu ta' protezzjoni, il-
proposta trawwem dawk id-drittijiet, bħar-rimunerazzjoni ġusta għax-xandir u l-
komunikazzjoni lill-pubbliku, li jippermettu li l-artisti jiksbu benefiċċji diretti mingħajr ma 
jkollhom jirrikorru għal miżuri ingombranti ta' infurzar jew teknoloġiji għall-immaniġġjar 
tad-drittijiet diġitali.

Prinċipju ta' approċċ ibbażat fuq l-evidenza

Il-Kummissjoni temmen li pprovdiet evidenza estensiva fl-evalwazzjoni tal-impatt. L-
evalwazzjoni tal-impatt studjat ukoll il-kwistjoni tal-prezzijiet tal-konsumatur. M'hemm l-
ebda evidenza li tindika li hemm rabta kawżali bejn il-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur tal-
artisti jew il-produtturi u l-prezz tal-bejgħ bl-imnut ta' reġistrazzjoni tal-awdjo. Il-
Kummissjoni kkonkludiet li l-prezz tar-reġistrazzjonijiet tal-awdjo hu mrażżan minn ħafna 
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fatturi oħra li jinkludu l-ispazju fuq l-ixkafef u s-sehem tal-prezz li jżommu l-bejjiegħa bl-
imnut.  L-evidenza empirika turi li m'hemm l-ebda tnaqqis fil-prezzijiet tar-reġistrazzjonijiet 
tal-awdjo ladarba jkun skada d-dritt tal-awtur tal-eżekuzzjoni. Prinċipalment, dan hu dovut 
għall-fatt li l-awturi jibqgħu jirċievu rimunerazzjoni għall-kanzunetta tagħhom (li tkun 
protetta għall-ħajjithom u sebgħin sena oħra) u li l-kumpaniji ta' dominju pubbliku 
essenzjalment ibigħu bl-istess press li jbigħu bih il-kumpaniji tad-diski.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-bejgħ fuq l-internet, il-prezzijiet li joffru s-servizzi attwalment 
prevalenti, bħal iTunes, huma l-istess għal kull kanzunetta kemm jekk il-mużika tkun għadha 
koperta mid-drittijiet tal-awtur u kemm jekk ma tkunx.

Is-servizzi bbażati fuq abbonamenti joffru aċċess għal repertorju jew għadd ta' kanzunetti għal 
ħlas fix-xahar u dan il-prezz ma jvarjax skont l-għadd ta' kanzunetti li jkunu għadhom koperti 
mid-drittijiet tal-awtur u dawk li ma jkunux.

Anke l-aċċess għal servizzi mużikali inkluż ma prodotti jew servizzi oħra bħal "Nokia comes 
with music" (mowbajls) jew "Orange music max" (ISP, mowbajl) jiswa' l-istess, 
indipendentement minn liema kanzunetti jniżżel il-konsumatur.

Mill-100 servizz mużikali mistħarrġa fl-"Observatoire de la musique: Etat des lieux de l'offre 
de musique numérique au premier semestre 2008" ta' dan l-aħħar, servizz wieħed biss joffri 
aċċess għal reġistrazzjonijiet tal-awdjo li m'għadhomx protetti.  Il-prezz, €1 għal kull 
kanzunetta, hu identiku għall-prezz mitlub għal kanzunetti fejn ir-reġistrazzjoni tal-awdjo 
tkun għadha protetta.

Status tal-proposta

Il-Parlament Ewropew eżamina u vvota dwar il-proposta f'erba' kumitati differenti: Kultura 
(10 ta' Diċembru 2008), Suq Intern u Protezzjoni tal-Konsumatur (12 ta' Diċembru 2008), 
Industrija, Riċerka u Enerġija (16 ta' Diċembru 2008) u l-kumitat prinċipali, Affarijiet Legali 
(18 ta' Frar 2009). Fil-biċċa l-kbira tagħhom, dawn il-votazzjonijiet kienu pożittivi.

Għadhom għaddejjin in-negozjati fil-Kunsill u jidher li t-testi tal-Kunsill u l-PE huma pjuttost 
allinjati sew.  Il-punt ta' konverġenza jidher li hu estensjoni tat-terminu limitata għal sebgħin 
sena b'fond għall-mużiċisti tal-istudjo, klawżola ta' rekord nadif u dispożizzjoni "tużah jew 
titilfu" disponibbli għar-reġistrazzjonijiet tal-awdjo kollha, kemm jekk ikunu ġew irrekordjati 
qabel id-dħul fis-seħħ tat-terminu l-ġdid u kemm jekk ikunu ġew irrekordjati wara.

Konklużjonijiet

IL-Kummissjoni temmen li kien hemm biżżejjed dibattitu u diskussjoni dwar il-proposta 
b'input minn dawk kollha li għandhom sehem fil-qasam u li l-proposta tirrapreżenta test 
leġiżlattiv ibbilanċjat.  L-għan oriġinali tal-proposta hu li tingħata għajnuna għas-sitwazzjoni 
ekonomika tal-artisti. Il-fatt li l-artisti huma ħerqana li jaraw li l-proposta tiġi adottata jindika 
li r-riżultati futuri se jkunu dawk li identifikat l-evalwazzjoni tal-impatt estensiva tal-
Kummissjoni.


