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Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni 

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġislattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.) 

 

 

 

 

 

Emendi għal test leġiżlattiv 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati. Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iżgurar 

tal-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut onlajn fis-suq intern 

(COM(2015)0627 – C80392/2015 – 2015/0284(COD) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2015)0627), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ressqet il-proposta lill-

Parlament (C80392/2015), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-

27 ta' April 20161, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-8 ta' April 2016,2 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Kultura u l-

Edukazzjoni u l-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A80000/2016), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 

li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Peress li s-suq intern jikkonsisti (1) L-aċċess tal-konsumaturi għall-

                                                 
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU. 
2 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU. 
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f'żona mingħajr fruntieri interni li 

tiddependi, inter alia, fuq il-moviment 

ħieles tas-servizzi u l-persuni, għandu jiġi 

stipulat li l-konsumaturi għandhom ikunu 

jistgħu jużaw is-servizzi tal-kontenut 

onlajn li joffru aċċess għal kontenut bħal 

mużika, logħob, films jew avvenimenti 

sportivi, mhux biss fl-Istat Membru 

tagħhom ta' residenza, iżda wkoll meta 

jkunu temporanjament preżenti fi Stati 

Membri oħra tal-Unjoni. Għalhekk, l-

ostakli li jfixklu l-aċċess u l-użu ta' dawn 

is-servizzi tal-kontenut onlajn 

transkonfinali għandhom jiġu eliminati. 

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-

kontenut onlajn akkwistat legalment minn 

qabel fl-Istat Membru tar-residenza 

tagħhom huwa kruċjali għall-

funzjonament tajjeb tas-suq intern. Peress 

li s-suq intern jikkonsisti f'żona mingħajr 

fruntieri interni li tiddependi, inter alia, fuq 

il-moviment ħieles tas-servizzi u l-persuni, 

għandu jiġi stipulat li l-konsumaturi 

għandhom ikunu jistgħu jużaw is-servizzi 

tal-kontenut onlajn li joffru aċċess għal 

kontenut bħal mużika, logħob, films jew 

avvenimenti sportivi, mhux biss fl-Istat 

Membru tagħhom ta' residenza, iżda wkoll 

meta jkunu temporanjament preżenti fi 

Stati Membri oħra tal-Unjoni, pereżempju 

għal raġunijiet ta' divertiment, ta' negozju 

jew ta' studji. Għalhekk, l-ostakli li jfixklu 

l-aċċess u l-użu ta' dawn is-servizzi tal-

kontenut onlajn transkonfinali għandhom 

jiġu eliminati, b'mod partikolari fis-setturi 

li fihom il-portabbiltà tal-kontenut tibqa' 

dgħajfa. 

Or. fr 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) L-iżvilupp teknoloġiku li wassal 

għall-proliferazzjoni ta' tagħmir portabbli 

bħal tablets u smartphones jiffaċilita 

dejjem iktar l-użu tas-servizzi tal-kontenut 

onlajn billi jipprovdi aċċess għalihom 

irrispettivament minn fejn jinsabu l-

konsumaturi. Hemm domanda dejjem 

akbar mill-konsumaturi għall-aċċess għall-

kontenut u għas-servizzi onlajn innovattivi, 

mhux biss f'pajjiżhom, iżda wkoll meta 

jkunu temporanjament preżenti fi Stat 

Membru ieħor tal-Unjoni. 

(2) L-iżvilupp teknoloġiku li wassal 

għall-proliferazzjoni ta' tagħmir portabbli 

bħal tablets u smartphones jiffaċilita 

dejjem iktar l-użu tas-servizzi tal-kontenut 

onlajn billi jipprovdi aċċess għalihom 

irrispettivament minn fejn jinsabu l-

konsumaturi. Hemm domanda dejjem 

akbar mill-konsumaturi għall-aċċess għall-

kontenut u għas-servizzi onlajn innovattivi. 

Huwa xieraq li dan il-mod ġdid ta' 

konsum jiġi akkumpanjat minn miżuri li 

jiffaċilitaw l-aċċess għas-servizzi tal-

kontenut onlajn għall-abbonati 
temporanjament preżenti fi Stat Membru 
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ieħor tal-Unjoni. Il-kunċett ta' "preżenza 

temporanja" għandu jkun proporzjonat 

għall-objettiv ta' dan ir-Regolament, 

jiġifieri joffri l-portabbiltà transkonfinali 

ta' servizzi tal-kontenut onlajn lill-

abbonati li jgħixu b'mod tranżitorju fi 

Stat Membru ieħor tal-Unjoni u li 

jirritornaw regolarment lejn l-Istat 

Membru tar-residenza tagħhom. 

Or. fr 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-konsumaturi qegħdin jidħlu 

dejjem aktar f'arranġamenti kuntrattwali 

mal-fornituri tas-servizzi għall-forniment 

ta' servizzi tal-kontenut onlajn. 

Madankollu, il-konsumaturi li huma 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

ieħor tal-Unjoni ta' spiss ma jkunux jistgħu 

jaċċessaw u jużaw is-servizzi tal-kontenut 

onlajn li jkunu akkwistaw id-dritt li jużaw 

f'pajjiżhom. 

(3) Il-konsumaturi qegħdin jidħlu 

dejjem aktar f'arranġamenti kuntrattwali 

mal-fornituri tas-servizzi għall-forniment 

ta' servizzi tal-kontenut onlajn. 

Madankollu, il-konsumaturi li huma 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

ieħor tal-Unjoni ta' spiss ma jkunux jistgħu 

jaċċessaw u jużaw is-servizzi tal-kontenut 

onlajn li jkunu akkwistaw id-dritt li jużaw 

fl-Istat Membru tar-residenza tagħhom. 

Or. fr 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Hemm numru ta' ostakli li jfixklu l-

forniment ta' dawn is-servizzi lill-

konsumaturi temporanjament preżenti fi 

Stat Membru ieħor. Ċerti servizzi onlajn 

jinkludu kontenut bħal mużika, logħob jew 

films li huma protetti bid-drittijiet tal-awtur 

(4) Hemm numru ta' ostakli li jfixklu l-

forniment ta' dawn is-servizzi lill-

konsumaturi temporanjament preżenti fi 

Stat Membru ieħor. Ċerti servizzi onlajn 

jinkludu kontenut bħal mużika, logħob jew 

films li huma protetti bid-drittijiet tal-awtur 
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u/jew drittijiet relatati skont il-liġijiet tal-

Unjoni. B'mod partikolari, l-ostakli għall-

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-

kontenut onlajn jirriżultaw mill-fatt li d-

drittijiet għat-trażmissjoni tal-kontenut 

protett bid-drittijiet tal-awtur u/jew 

drittijiet relatati bħax-xogħlijiet 

awdjoviżivi ta' spiss jiġu lliċenzjati fuq 

bażi territorjali, kif ukoll mill-fatt li l-

fornituri tas-servizzi onlajn jistgħu 

jagħżlu li jservu swieq speċifiċi biss. 

u/jew drittijiet relatati skont il-liġijiet tal-

Unjoni. Attwalment, il-problemi marbuta 

mal-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi 

tal-kontenut onlajn huma differenti minn 

settur għal ieħor: filwaqt li s-settur 

mużikali beda jsolvi dawn il-problemi bil-

proposta ta' liċenzji multiterritorjali jew 

pan-Ewropej wara l-applikazzjoni tad-

Direttiva 2014/26/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill1a, is-settur 

awdjoviżiv, li fih jippredomina l-mudell 

ta' liċenzji territorjali esklużivi, jagħraf 

diffikultajiet ta' adattament għal-loġika 

tal-portabbiltà. Dan ir-Regolament 

għandu jippermetti s-soluzzjoni tad-

diffikultajiet kollha ta' adattament għall-

portabbiltà, fis-setturi kollha kkonċernati, 

bla ħsara għal-livell għoli ta' protezzjoni 

garantit mid-drittijiet tal-awtur u d-

drittijiet relatati fl-Unjoni. 

 __________________ 

 1a Id-Direttiva 2014/26/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Frar 2014 dwar l-immaniġġjar 

kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet 

relatati u ħruġ ta' liċenzji multiterritorjali 

ta' drittijiet f'xogħlijiet mużikali għall-użu 

onlajn fis-suq intern (ĠU L 84, 20.3.2014, 

p. 72). 

Or. fr 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) L-istess japplika għal kontenut 

ieħor bħal avvenimenti sportivi li mhuwiex 

protett bid-drittijiet tal-awtur u/jew 

drittijiet relatati skont il-liġijiet tal-Unjoni, 

iżda li jistgħu jkunu protetti bid-drittijiet 

tal-awtur, bi drittijiet relatati jew permezz 

ta' leġiżlazzjoni speċifika oħra skont il-

(5) L-istess japplika għal kontenut 

ieħor bħal avvenimenti sportivi li mhuwiex 

protett bid-drittijiet tal-awtur u/jew 

drittijiet relatati skont il-liġijiet tal-Unjoni, 

iżda li jistgħu jkunu protetti bid-drittijiet 

tal-awtur, bi drittijiet relatati jew permezz 

ta' leġiżlazzjoni speċifika oħra skont il-
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liġijiet nazzjonali u li spiss ikunu lliċenzjati 

wkoll mill-organizzaturi ta' dawn l-

avvenimenti jew ikunu offruti mill-

fornituri tas-servizzi onlajn fuq bażi 

territorjali. It-trażmissjonijiet ta' dan il-

kontenut minn organizzazzjonijiet tax-

xandir huma protetti bi drittijiet relatati li 

ġew armonizzati fil-livell tal-Unjoni. Barra 

minn hekk, it-trażmissjoni ta' dan il-

kontenut ta' spiss tinkludi elementi protetti 

bid-drittijiet tal-awtur, bħal mużika, 

sekwenzi ta' vidjows tal-ftuħ jew tal-għeluq 

jew elementi grafiċi. Barra minn hekk, 

ċerti aspetti ta' dawn it-trażmissjonijiet ta' 

avvenimenti ta' importanza maġġuri għas-

soċjetà jew avvenimenti ta' interess kbir 

għall-pubbliku għal rapporti ta' aħbarijiet 

qosra, ġew armonizzati bid-Direttiva 

2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill22. Fl-aħħar nett, is-servizzi tal-

midja awdjoviżiva skont it-tifsira tad-

Direttiva 2010/13/UE jinkludu servizzi li 

jipprovdu aċċess għal kontenut bħal 

avvenimenti sportivi, aħbarijiet jew 

avvenimenti attwali. 

liġijiet nazzjonali u li spiss ikunu lliċenzjati 

wkoll mill-organizzaturi ta' dawn l-

avvenimenti jew ikunu offruti mill-

fornituri tas-servizzi onlajn fuq bażi 

territorjali. It-trażmissjonijiet ta' dan il-

kontenut minn organizzazzjonijiet tax-

xandir huma protetti bi drittijiet relatati li 

ġew armonizzati fil-livell tal-Unjoni. Barra 

minn hekk, it-trażmissjoni ta' dan il-

kontenut ta' spiss tinkludi elementi protetti 

bid-drittijiet tal-awtur, bħal mużika, 

sekwenzi ta' vidjows tal-ftuħ jew tal-għeluq 

jew elementi grafiċi. Barra minn hekk, 

ċerti aspetti ta' dawn it-trażmissjonijiet ta' 

avvenimenti ta' importanza maġġuri għas-

soċjetà jew avvenimenti ta' interess kbir 

għall-pubbliku għal rapporti ta' aħbarijiet 

qosra, ġew armonizzati bid-Direttiva 

2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill22. Fl-aħħar nett, is-servizzi tal-

midja awdjoviżiva skont it-tifsira tad-

Direttiva 2010/13/UE jinkludu servizzi li 

jipprovdu aċċess għal kontenut bħal 

avvenimenti sportivi, aħbarijiet jew 

avvenimenti attwali. L-Artikolu 167 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea jeħtieġ li l-Unjoni għandha tqis 

l-aspetti kulturali fl-azzjonijiet tagħha 

taħt dispożizzjonijiet oħra tat-Trattati. Ir-

rispett tad-diversità kulturali, previst mill-

Konvenzjoni tal-Unesco tal-

20 ta' Ottubru 2005 dwar il-Protezzjoni u 

l-Promozzjoni tad-Diversità tal-

Espressjonijiet Kulturali, għandu jitqies 

ukoll skont l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea. 

__________________ __________________ 

22 Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni 

ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 

servizzi tal-media awdjoviżiva ĠU L 95, 

15.4.2010, p. 1–24. 

22 Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni 

ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 

b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva 

fi Stati Membri dwar il-forniment ta' 

servizzi tal-media awdjoviżiva (ĠU L 95, 

15.4.2010, p. 1–24). 

Or. fr 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Għalhekk, dejjem iktar, is-servizzi 

tal-kontenut onlajn qed jiġu 

kkummerċjalizzati f'pakkett li fih il-

kontenut li ma jkunx protett bid-drittijiet 

tal-awtur u/jew drittijiet relatati ma jistax 

jiġi separat mill-kontenut li huwa protett 

bid-drittijiet tal-awtur u/jew drittijiet 

relatati mingħajr ma l-valur tas-servizz 

ipprovdut lill-konsumaturi jitnaqqas b'mod 

sostanzjali. Dan huwa speċjalment il-każ 

tal-kontenut premium bħal avvenimenti 

sportivi jew avvenimenti oħra ta' interess 

sinifikanti għall-konsumaturi. Sabiex il-

fornituri tas-servizzi jkunu jistgħu jwasslu 

lill-konsumaturi l-aċċess sħiħ għas-servizzi 

tal-kontenut onlajn tagħhom, huwa 

indispensabbli li dan ir-Regolament ikopri 

wkoll dan il-kontenut użat mis-servizzi tal-

kontenut onlajn u, għalhekk, li japplika 

għas-servizzi tal-mezzi awdjoviżivi fit-

tifsira tad-Direttiva 2010/13/UE, kif ukoll 

għat-trażmissjonijiet tal-organizzazzjonijiet 

tax-xandir fl-intier tagħhom. 

(6) Għalhekk, dejjem iktar, is-servizzi 

tal-kontenut onlajn qed jiġu 

kkummerċjalizzati f'pakkett li fih il-

kontenut li ma jkunx protett bid-drittijiet 

tal-awtur u/jew drittijiet relatati ma jistax 

jiġi separat mill-kontenut li huwa protett 

bid-drittijiet tal-awtur u/jew drittijiet 

relatati mingħajr ma l-valur tas-servizz 

ipprovdut lill-konsumaturi jitnaqqas b'mod 

sostanzjali. Dan huwa speċjalment il-każ 

tal-kontenut premium bħal avvenimenti 

sportivi jew avvenimenti oħra ta' interess 

sinifikanti għall-konsumaturi. Sabiex il-

fornituri tas-servizzi jkunu jistgħu jwasslu 

lill-konsumaturi, meta dawn tal-aħħar 

ikunu jinsabu temporanjament fi Stat 

Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-

residenza tagħhom, l-aċċess sħiħ għas-

servizzi tal-kontenut onlajn tagħhom, huwa 

indispensabbli li dan ir-Regolament ikopri 

wkoll dan il-kontenut użat mis-servizzi tal-

kontenut onlajn u, għalhekk, li japplika 

għas-servizzi tal-mezzi awdjoviżivi fit-

tifsira tad-Direttiva 2010/13/UE, kif ukoll 

għat-trażmissjonijiet tal-organizzazzjonijiet 

tax-xandir fl-intier tagħhom. 

Or. fr 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Implimentazzjoni kkontrollata, 

inkwadrata u proporzjonata tal-
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portabbiltà transkonfinali, se toffri lill-

benefiċjarji mezz ta' aċċess supplimentari 

għas-servizzi ta' kontenut onlajn u mezz 

ta' ġlieda kontra kull użu illegali minn 

dawn is-servizzi. 

Or. fr 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Id-drittijiet fix-xogħlijiet u 

f'materjal protett ieħor huma armonizzati, 

inter alia, fid-Direttiva 96/9/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill23, id-

Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill24, id-Direttiva 

2006/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill25 u fid-Direttiva 2009/24 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill26. 

(7) Id-drittijiet fix-xogħlijiet u 

f'materjal protett ieħor huma armonizzati, 

inter alia, fid-Direttiva 96/9/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill23, id-

Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill24, id-Direttiva 

2006/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill25, fid-Direttiva 2009/24 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill26 u fid-

Direttiva 2014/26 tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill. 

__________________ __________________ 

23 Id-Direttiva 96/9/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta' Marzu 1996 dwar il-protezzjoni 

legali ta' databases ĠU L 077, 27.03.1996, 

p. 20-28. 

23 Id-Direttiva 96/9/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta' Marzu 1996 dwar il-protezzjoni 

legali ta' databases ĠU L 077, 27.03.1996, 

p. 20-28. 

24 Id-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 

ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u 

drittijiet relatati fis-soċjetà tal-

informazzjoni, ĠU L 167, 22.6.2001, 

p. 10–19. 

24 Id-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 

ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u 

drittijiet relatati fis-soċjetà tal-

informazzjoni, ĠU L 167, 22.6.2001, 

p. 10–19. 

25 Id-Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

12 ta' Diċembru 2006 dwar dritt ta' kiri u 

dritt ta' self u dwar ċerti drittijiet relatati 

mad-drittijiet tal-awtur fil-qasam tal-

proprjetà intellettwali, ĠU L 376, 

25 Id-Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

12 ta' Diċembru 2006 dwar dritt ta' kiri u 

dritt ta' self u dwar ċerti drittijiet relatati 

mad-drittijiet tal-awtur fil-qasam tal-

proprjetà intellettwali, ĠU L 376, 



 

PE585.465v01-00 12/37 PR\1098581MT.doc 

MT 

27.12.2006, p. 28–35. 27.12.2006, p. 28–35. 

26 Id-Direttiva 2009/24/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 

dwar il-protezzjoni legali ta' programmi 

tal-kompjuter, ĠU L 111, 5.5.2009, p. 16–

22. 

26 Id-Direttiva 2009/24/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 

dwar il-protezzjoni legali ta' programmi 

tal-kompjuter, ĠU L 111, 5.5.2009, p. 16–

22. 

Or. fr 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-akkwist ta' liċenzja għad-drittijiet 

rilevanti mhuwiex dejjem possibbli, b'mod 

partikolari meta d-drittijiet fil-kontenut jiġu 

liċenzjali fuq bażi esklussiva. Sabiex tiġi 

żgurata l-esklussività territorjali, il-

fornituri tas-servizzi onlajn ta' spiss 

jimpenjaw ruħhom, fil-kuntratti tal-liċenzji 

tagħhom mad-detenturi tad-drittijiet, 

inklużi organizzazzjonijiet tax-xandir jew 

organizzaturi tal-avvenimenti, biex 

jipprevjenu lill-abbonati tagħhom milli 

jaċċessaw u jużaw is-servizzi tagħhom 

barra t-territorju li għandu l-liċenzja għalih 

il-fornitur tas-servizzi. Dawn ir-

restrizzjonijiet kuntrattwali imposti fuq il-

fornituri tas-servizzi jeħtieġu li l-fornituri 

jieħdu miżuri bħal li ma jippermettux 

aċċess għas-servizzi tagħhom mill-

indirizzi tal-IP li jinsabu barra mit-

territorju kkonċernat. Għalhekk, wieħed 

mill-ostakoli għall-portabbiltà tas-servizzi 
tal-kontenut onlajn jinsab fil-kuntratti 

konklużi bejn il-fornituri tas-servizzi 

onlajn u l-abbonati tagħhom, li jirriflettu 

l-klawżoli tar-restrizzjonijiet territorjali 

inklużi f'kuntratti konklużi bejn dawk il-

fornituri tas-servizzi u d-detenturi tad-

drittijiet. 

(10) L-akkwist ta' liċenzja għad-drittijiet 

rilevanti mhuwiex dejjem possibbli, b'mod 

partikolari meta d-drittijiet fil-kontenut jiġu 

liċenzjati fuq bażi esklussiva. Sabiex tiġi 

żgurata l-esklussività territorjali, il-

fornituri tas-servizzi onlajn ta' spiss 

jimpenjaw ruħhom, fil-kuntratti tal-liċenzji 

tagħhom mad-detenturi tad-drittijiet, 

inklużi organizzazzjonijiet tax-xandir jew 

organizzaturi tal-avvenimenti, biex 

jipprevjenu lill-abbonati tagħhom milli 

jaċċessaw u jużaw is-servizzi tagħhom 

barra t-territorju li għandu l-liċenzja għalih 

il-fornitur tas-servizzi. Filwaqt li jiżgura r-

rispett tal-prinċipju ta' territorjalità, 

indispensabbli għall-iżvilupp tajjeb u l-

finanzjament sostenibbli tas-settur 

awdjoviżiv u ċinematografiku Ewropew, 

dan ir-Regolament għandu jissodisfa d-

domanda ta' aċċess b'portabbiltà għal 

servizzi tal-kontenut onlajn ta' kull 

abbonat li jgħix b'mod tranżitorju fi Stat 

Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-

residenza tiegħu. 

Or. fr 
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Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Barra minn hekk, fil-Kawżi 

Magħquda C-403/08 u C-429/08, Football 

Association Premier League et., 

EU:C:2011:631, il-Qorti ddeċidiet li ċerti 

restrizzjonijiet għall-forniment ta' servizzi 

ma jistgħux jiġu ġġustifikati fid-dawl tal-

għan tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-

proprjetà intellettwali. 

(11) Barra minn hekk, il-Qorti tal-

Ġustizzja ddeċidiet, f'sentenza mogħtija fl-

4 ta' Ottubru 2011 fil-kuntest tax-xandir 

bis-satellita ta' avvenimenti sportivi 

trażmessi b'mod dirett bix-xandir, li ċerti 

restrizzjonijiet għall-forniment ta' servizzi 

ma jistgħux jiġu ġġustifikati fid-dawl tal-

għan tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-

proprjetà intellettwali, meta tali 

restrizzjonijiet jaqbżu dak li huwa 

raġonevolment neċessarju għall-

protezzjoni speċifika relatata ma' dawn id-

drittijiet. 

 _________________ 

 1a Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-

4 ta' Ottubru 2011, Football Association 

Premier League et., C-403/08 u C-429/08, 

ECLI:EU:C:2011:631. 

Or. fr 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għalhekk, l-għan ta' dan ir-

Regolament huwa li jadatta l-qafas legali 

sabiex jiżgura li l-liċenzjar tad-drittijiet 

ma jibqax jippreżenta ostakli għall-

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-

kontenut onlajn fl-Unjoni, u li l-

portabbiltà transkonfinali tista' tiġi 

żgurata. 

(12) Għalhekk, l-għan ta' dan ir-

Regolament huwa li jadatta l-qafas legali 

dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet 

relatati, bl-iskop li jwassal għal approċċ 

komuni fil-qasam tal-forniment ta' 

servizzi tal-kontenut onlajn lill-abbonati 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

li mhuwiex l-Istat Membru tar-residenza 

tagħhom. Il-portabbiltà transkonfinali 

għandha tkun distinta b'mod ċar mill-
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kunċett ta' aċċess transkonfinali, li ma 

jaqa' bl-ebda mod taħt il-kamp ta' 

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

Or. fr 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Dan ir-Regolament għandu japplika 

għas-servizzi tal-kontenut onlajn li jiġu 

pprovduti bi ħlas ta' flus. Il-fornituri ta' 

dawn is-servizzi huma f'pożizzjoni li 

jivverifikaw l-Istat Membru tar-residenza 

tal-abbonati tagħhom. Id-dritt li tuża 

servizz ta' kontenut onlajn għandu jitqies li 

huwa akkwistat bi ħlas ta' flus, kemm jekk 

dan il-ħlas isir direttament lill-fornitur tas-

servizz jew lil parti oħra bħal fornitur li 

joffri pakkett li jgħaqqad servizz ta' 

telekomunikazzjoni u servizz ta' kontenut 

onlajn operat minn fornitur ieħor. 

(16) Dan ir-Regolament għandu japplika 

għas-servizzi tal-kontenut onlajn li jiġu 

pprovduti bi ħlas ta' flus. Il-fornituri ta' 

dawn is-servizzi huma f'pożizzjoni li 

jivverifikaw l-Istat Membru tar-residenza 

tal-abbonati tagħhom. Id-dritt li tuża 

servizz ta' kontenut onlajn għandu jitqies li 

huwa akkwistat bi ħlas ta' flus, kemm jekk 

dan il-ħlas isir direttament lill-fornitur tas-

servizz jew lil parti oħra bħal fornitur li 

joffri pakkett li jgħaqqad servizz ta' 

telekomunikazzjoni u servizz ta' kontenut 

onlajn operat minn fornitur ieħor. Il-ħlas 

ta' miżata obbligatorja għal servizzi 

pubbliċi ta' xandir ma jistax iwassal biex 

jassimila lil dawn tal-aħħar ma' servizzi 

tal-kontenut onlajn bi ħlas. 

Or. fr 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Is-servizzi tal-kontentut onlajn li 

jiġu pprovduti mingħajr ħlas ta' flus 

huma inklużi wkoll fil-kamp tal-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament sal-

limitu li l-fornituri jivverifikaw l-Istat 

(17) Attwalment il-maġġoranza tal-

fornituri ta' servizzi tal-kontenut onlajn 

mingħajr ħlas ma jivverifikawx l-Istat 

Membru tar-residenza tal-utenti tagħhom 

bi grad raġonevoli ta' ċertezza, il-mezzi ta' 
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Membru tar-residenza tal-abbonati 

tagħhom. Is-servizzi tal-kontenut onlajn li 

jiġu pprovduti mingħajr ħlas ta' flus u li l-

fornituri tagħhom ma jivverifikawx l-Istat 

Membru tar-residenza tal-abbonati 

tagħhom għandhom ikunu barra l-kamp 

tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 

peress li l-inklużjoni tagħhom tinvolvi 

bidla kbira fil-mod kif jitwasslu dawn is-

servizzi u jinvolvu spejjeż sproporzjonati. 

F'dak li jirrigwarda l-verifika tal-Istat 

Membru tar-residenza tal-abbonat, l-

informazzjoni bħal ħlas ta' miżata ta' 

liċenzja għal servizzi oħra pprovduti fl-

Istat Membru tar-residenza, l-eżistenza ta' 

kuntratt għall-konnessjoni tal-internet jew 

tat-telefon, l-indirizz tal-IP jew mezzi tal-

awtentikazzjoni oħra għandom jiġu 

invokati, jekk jippermettu lill-fornitur 

ikollu indikaturi rigward l-Istat Membru 

tar-residenza tal-abbonati tiegħu. 

verifika meħtieġa ġeneralment ma 

jikkorrispondux mal-modi ta' għoti tas-

servizzi tagħhom. Fost dawn il-fornituri, 

madankollu, xi wħud diġà jimplimentaw 

mezzi ta' verifika serji tal-Istat Membru 

tar-residenza tal-utenti tagħhom, jew 

qegħdin fil-proċess li jagħmlu dan. Sabiex 

jiffavorixxu din it-tendenza, fl-interess 

tal-konsumatur u mingħajr preġudizzju 

għall-fornituri li l-mezzi tekniċi u 

finanzjarji tagħhom huma limitati, is-

servizzi tal-kontenut onlajn li huma 

pprovduti mingħajr ħlas għandhom ikunu 

jistgħu jiġu inklużi fil-kamp tal-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, bil-

kundizzjoni li l-fornituri tagħhom ikunu 

konformi mar-rekwiżiti dwar il-verifika 

tal-Istat Membru tar-residenza tal-

abbonati f'konformità mal-Artikolu 3 ta' 

dan ir-Regolament. Jekk dawn il-fornituri 

jeżerċitaw l-għażla, huma għandhom 

jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' 

dan ir-Regolament li japplikaw għall-

fornituri ta' servizzi ta' kontenut onlajn li 

huma pprovduti bi ħlas ta' flus. Il-

fornituri ta' servizzi għandhom, 

għaldaqstant, ikunu jistgħu jirriżervaw id-

dritt li jipprevedu mezzi xierqa biex 

jinformaw lill-utenti, iżda wkoll lid-

detenturi tad-drittijiet, b'mod li tiġi 

żgurata protezzjoni għolja tad-detenturi 

tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali 

inkorporati f'dawn is-servizzi. 

Or. fr 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Sabiex tiġi żgurata l-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut 

onlajn, huwa meħtieġ li l-fornituri ta' 

servizzi onlajn ikunu meħtieġa jippermettu 

(18) Sabiex tiġi żgurata l-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut 

onlajn, huwa meħtieġ li l-fornituri ta' 

servizzi onlajn ikunu meħtieġa jippermettu 
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lill-abbonati tagħhom jużaw is-servizz fl-

Istat Membru fejn ikunu temporanjament 

preżenti, billi jipprovdulhom aċċess għall-

istess kontenut fuq l-istess medda u numru 

ta' apparat, għall-istess numru ta' utenti u 

bl-istess medda ta' funzjonalitajiet bħal 

dawk offruti fl-Istat Membru tar-residenza 

tagħhom. Dan l-obbligu huwa obbligatorju 

u għalhekk il-partijiet ma jistgħux 

jeskluduh, jidderogaw minnu jew ivarjaw 

l-effett tiegħu. Kwalunke azzjoni minn 

fornitur tas-servizzi li tista' tipprevjeni lill-

abbonat milli jaċċessa jew juża s-servizz 

waqt li jkun temporanjament preżenti fi 

Stat Membru, pereżempju, restrizzjonijiet 

fil-funzjonalitajiet tas-servizz jew fil-

kwalità tal-konsenja tiegħu, jammonta għal 

evażjoni tal-obbligu biex jippermetti l-

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-

kontenut onlajn u għalhekk imur kontra 

dan ir-Regolament. 

lill-abbonati tagħhom jużaw is-servizz fl-

Istat Membru fejn ikunu temporanjament 

preżenti, billi jipprovdulhom aċċess għall-

istess kontenut fuq l-istess medda u numru 

ta' apparat, għall-istess numru ta' utenti u 

bl-istess medda ta' funzjonalitajiet bħal 

dawk offruti fl-Istat Membru tar-residenza 

tagħhom. Dan l-obbligu huwa obbligatorju 

u għalhekk il-partijiet ma jistgħux 

jeskluduh, jidderogaw minnu jew ivarjaw 

l-effett tiegħu. Kwalunkwe azzjoni minn 

fornitur tas-servizzi li tista' tipprevjeni lill-

abbonat milli jaċċessa jew juża s-servizz 

waqt li jkun temporanjament preżenti fi 

Stat Membru, pereżempju, restrizzjonijiet 

fil-funzjonalitajiet tas-servizz jew fil-

kwalità tal-konsenja tiegħu, jammonta għal 

evażjoni tal-obbligu biex jippermetti l-

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-

kontenut onlajn u għalhekk imur kontra 

dan ir-Regolament. Madankollu, din id-

dispożizzjoni m'għandhiex tipprevjeni lill-

fornituri tas-servizzi tal-kontenut onlajn 

milli jsegwu l-attivitajiet imwettqa għal 

skopijiet ta' informazzjoni għall-ġlieda 

kontra l-aċċess jew l-użu ta' servizzi tal-

kontenut onlajn mhux awtorizzat jew 

kontra l-ksur imwettaq għad-drittijiet ta' 

proprjetà intellettwali ta' kontenut 

imqassam minn dawn is-servizzi. 

Or. fr 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Ir-rekwiżit li l-konsenja tas-servizzi 

tal-kontenut onlajn għall-abbonati 

temporanjament preżenti fi Stati Membri 

oħra mill-Istat Membru tar-residenza tkun 

tal-istess kwalità bħal fl-Istat Membru tar-

residenza, jista' jirriżulta fi spejjeż kbar 

għall-fornituri tas-servizzi u għalhekk fl-

(19) Ir-rekwiżit li l-konsenja tas-servizzi 

tal-kontenut onlajn għall-abbonati 

temporanjament preżenti fi Stati Membri 

oħra mill-Istat Membru tar-residenza tkun 

tal-istess kwalità bħal fl-Istat Membru tar-

residenza, jista' jirriżulta fi spejjeż kbar 

għall-fornituri tas-servizzi u għalhekk fl-
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aħħar mill-aħħar għall-abbonati. Għalhekk, 

mhuwiex xieraq li dan ir-Regolament 

jeħtieġ li l-fornitur ta' servizzi tal-kontenut 

onlajn jieħu miżuri biex jiżgura l-kwalità 

tal-konsenja ta' dawn is-servizzi lil hinn 

mill-kwalità disponibbli permezz tal-aċċess 

onlajn lokali magħżul minn abbonat waqt li 

jkun temporanjament preżenti fi Stat 

Membru ieħor. F'każijiet bħal dawn, il-

fornitur m'għandux ikun responsabbli jekk 

il-kwalità tal-konsenja tas-servizz tkun 

iktar baxxa. Madankollu, jekk il-fornitur 

jaqbel espressament li jiggarantixxi ċerta 

kwalità ta' konsenja lill-abbonati waqt li 

jkunu temporanjament preżenti fi Stati 

Membri oħra, il-fornitur għandu jkun 

marbut b'dan il-ftehim. 

aħħar mill-aħħar għall-abbonati. Għalhekk, 

mhuwiex xieraq li dan ir-Regolament 

jeħtieġ li l-fornitur ta' servizzi tal-kontenut 

onlajn ipprovdut bi ħlas ta' flus jieħu 

miżuri biex jiżgura l-kwalità tal-konsenja 

ta' dawn is-servizzi lil hinn mill-kwalità 

disponibbli permezz tal-aċċess onlajn 

lokali magħżul minn abbonat waqt li jkun 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

ieħor. F'każijiet bħal dawn, il-fornitur 

m'għandux ikun responsabbli jekk il-

kwalità tal-konsenja tas-servizz tkun iktar 

baxxa. Madankollu, jekk il-fornitur jaqbel 

espressament li jiggarantixxi ċerta kwalità 

ta' konsenja lill-abbonati waqt li jkunu 

temporanjament preżenti fi Stati Membri 

oħra, il-fornitur għandu jkun marbut b'dan 

il-ftehim. Il-fornituri tas-servizz tal-

kontenut onlajn għandhom jiżguraw li l-

abbonati tagħhom ikunu informati tajjeb 

bil-kundizzjonijiet ta' tgawdija tas-servizzi 

tal-kontenut onlajn fi Stati Membri li 

mhumiex l-Istat Membru tar-residenza 

tagħhom, b'mod partikolari l-fatt li dawn 

il-kundizzjonijiet jistgħu jvarjaw minn 

dawk applikabbli fl-Istat Membru tar-

residenza tagħhom. 

Or. fr 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri tas-

servizzi tal-kontenut onlajn jikkonformaw 

mal-obbligu li jipprovdu portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi tagħhom 

mingħajr ma jakkwistaw id-drittijiet 

rilevanti fi Stat Membru ieħor, huwa 

meħtieġ li jiġi stipulat li dawk il-fornituri 

tas-servizzi li jipprovdu servizzi tal-

kontenut onlajn portabbli fl-Istati Membri 

tar-residenza tal-abbonati b'mod legali 

(20) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri tas-

servizzi tal-kontenut onlajn ipprovduti bi 

ħlas ta' flus u l-fornituri tas-servizzi tal-

kontenut onlajn mingħajr ħlas li jkunu 

għamlu l-għażla li jiġu inklużi fil-kamp 

ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
jikkonformaw mal-obbligu li jipprovdu 

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi 

tagħhom mingħajr ma jakkwistaw id-

drittijiet rilevanti fi Stat Membru ieħor, 
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jkunu dejjem intitolati li jipprovdu dawn 

is-servizzi wkoll lil dawk l-abbonati meta 

jkunu temporanjament preżenti fi Stat 

Membru ieħor. Dan għandu jinkiseb billi 

jiġi stabbilit li l-forniment, l-aċċess u l-użu 

ta' dan is-servizz ta' kontenut onlajn 

għandhom jitqiesu li jseħħu fl-Istat 

Membru tar-residenza tal-abbonat. 

huwa meħtieġ li jiġi stipulat li dawn il-

fornituri jkunu dejjem intitolati li jipprovdu 

dawn is-servizzi wkoll lil dawk l-abbonati 

meta jkunu temporanjament preżenti fi Stat 

Membru ieħor. Dan għandu jinkiseb billi 

jiġi stabbilit li, fil-kuntest ta' dan ir-

Regolament, il-forniment, l-aċċess u l-użu 

ta' dan is-servizz ta' kontenut onlajn 

għandhom jitqiesu li jseħħu fl-Istat 

Membru tar-residenza tal-abbonat. Dan ir-

Regolament, u b'mod partikolari l-

mekkaniżmu legali li jillokalizza l-

forniment, l-aċċess u l-użu ta' servizz tal-

kontenut onlajn fl-Istat Membru tar-

residenza tal-abbonat, m'għandux 

jipprevjeni lil fornitur tas-servizzi tal-

kontenut onlajn milli joffri lill-abbonat 

tiegħu li huwa temporanjament preżenti fi 

Stat Membru ieħor servizz tal-kontenut 

onlajn li l-fornitur jipprovdi b'mod legali 

f'dak l-Istat Membru. Madankollu huwa 

importanti li jiġi ppreċiżat li dan il-

mekkaniżmu legali għandu jkun 

applikabbli biss għall-uniku skop li 

jippromwovi l-portabbiltà tas-servizzi tal-

kontenut onlajn. 

Or. fr 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Il-fornituri tas-servizzi 

m'għandhomx jinżammu responsabbli 

għall-ksur ta' xi dispożizzjonijiet 

kuntrattwali li jmorru kontra l-obbligu biex 

jippermettu lill-abbonati tagħhom jużaw is-

servizz fl-Istat Membru fejn ikunu preżenti 

temporanjament. Għalhekk, klawżoli fil-

kuntratti mfassla biex jipprojbixxu jew 

jillimitaw il-portabbiltà transkonfinali tas-

servizzi tal-kontenut onlajn m'għandhomx 

ikunu infurzabbli. 

(22) Il-fornituri tas-servizzi ta' kontenut 

onlajn bi ħlas m'għandhomx jinżammu 

responsabbli għall-ksur ta' xi 

dispożizzjonijiet kuntrattwali li jmorru 

kontra l-obbligu biex jippermettu lill-

abbonati tagħhom jużaw is-servizz fl-Istat 

Membru fejn ikunu preżenti 

temporanjament. Għalhekk, klawżoli fil-

kuntratti mfassla biex jipprojbixxu jew 

jillimitaw il-portabbiltà transkonfinali tas-

servizzi tal-kontenut onlajn m'għandhomx 
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ikunu infurzabbli. Il-fornituri tas-servizzi 

tal-kontenut onlajn u d-detenturi tad-

drittijiet m'għandhomx ikunu awtorizzati 

jevitaw l-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament billi jagħżlu l-liġi ta' Stat 

mhux Membru tal-Unjoni bħala l-liġi 

applikabbli għall-kuntratti li jsiru 

bejniethom. L-istess għandu japplika 

għall-kuntratti konklużi bejn il-fornituri 

tas-servizzi tal-kontenut onlajn u l-

abbonati. 

Or. fr 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 22a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22a) Dan ir-Regolament jiddefinixxi 

diversi kunċetti neċessarji għall-

applikazzjoni tiegħu, inkluż dak tal-Istat 

Membru tar-residenza. L-Istat Membru 

tar-residenza għandu jkun iddeterminat 

bit-teħid inkunsiderazzjoni tal-objettivi ta' 

dan ir-Regolament u l-ħtieġa li tiġi 

żgurata l-applikazzjoni uniformi tiegħu fl-

Unjoni. Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet 

attwali u futuri marbuta mas-servizzi tal-

kontenut onlajn, id-deċiżjoni li tiġi 

pprovduta l-portabbiltà lill-abbonati 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

ieħor m'għandhiex twassal għal 

dispożizzjonijiet kuntrattwali partikolari. 

Or. fr 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Il-fornituri tas-servizzi għandhom 

jiżguraw li l-abbonati jkunu infurmati 

b'mod xieraq dwar il-kundizzjonijiet għat-

tgawdija tas-servizzi ta' kontenut onlajn fi 

Stati Membri li mhumiex l-Istat Membru 

ta' residenza tal-abbonati. Ir-Regolament 

jippermetti li d-detenturi tad-drittijiet 

jirrikjedu lil-fornitur tas-servizz jagħmel 

użu mill-mezzi, sabiex jivverifika li s-

servizz ikun ipprovdut f'konformità ma' 

dan ir-Regolament. Madankollu, għandu 

jiġi żgurat li l-mezzi meħtieġa jkunu 

raġonevoli u ma jmorrux lil hinn minn 

dak li huwa meħtieġ biex jinkiseb l-għan 

tagħhom. Eżempji tal-miżuri tekniċi u 

organizzattivi meħtieġa jistgħu jinkludu 

kampjuni tal-indirizzi tal-IP minflok il-

monitoraġġ kostanti tal-post, 

informazzjoni trasparenti lill-individwi 

dwar il-metodi użati għall-verifika u l-

għanijiet tagħha u miżuri ta' sigurtà 

adegwati. Meta wieħed jikkunsidra li 

għall-għanijiet tal-verifika ma jgħoddx il-

post iżda f'liema Stat Membru l-abbonat 

ikun qiegħed jaċċessa s-servizz, 

m'għandhiex tinġabar u tiġi proċessata 

dejta preċiża dwar il-post għal dan l-għan. 

B'mod simili, meta l-awtentikazzjoni ta' 

abbonat tkun biżżejjed biex jitwassal is-

servizz ipprovdut, m'għandiex tkun 

meħtieġa l-identifikazzjoni tal-abbonat. 

(23) Il-fornituri tas-servizzi għandhom 

jiżguraw li l-abbonati jkunu infurmati 

b'mod xieraq dwar il-kundizzjonijiet għat-

tgawdija tas-servizzi ta' kontenut onlajn fi 

Stati Membri li mhumiex l-Istat Membru 

ta' residenza tal-abbonati. Dan ir-

Regolament għandu jobbliga lill-fornituri 

tas-servizzi li jagħtu servizzi ta' kontenut 

onlajn bi ħlas lill-abbonati tagħhom 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

li mhuwiex l-Istat Membru tar-residenza 

tagħhom biex jagħmlu użu minn mezzi 

effettivi sabiex jiġi verifikat l-Istat 

Membru tar-residenza tal-abbonati 

tagħhom. Il-fornituri tas-servizzi 

għandhom jibbażaw fuq kombinazzjoni 

ta' kriterji robusti, serji u inkontestabbli. 

Il-mezzi meħtieġa għandhom ikunu 

raġonevoli u m'għandhomx imorru lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ għall-

verifika tal-Istat Membru tar-residenza 
tal-abbonat. 

Or. fr 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 23a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23a) Għal dan l-għan, il-fornituri tas-

servizzi ta' kontenut onlajn għandhom 

imorru lura għall-kriterji ta' verifika 
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elenkati f'dan ir-Regolament. L-objettiv 

ta' din il-lista huwa li jiġu offruti ċ-

ċertezza legali fir-rigward tal-kriterji ta' 

verifika li għandhom jintużaw. Huwa 

għalhekk neċessarju li jiġu adattati bl-

iktar mod rilevanti possibbli l-kriterji ta' 

verifika tar-residenza abitwali fi Stat 

Membru partikolari għas-servizz ta' 

kontenut onlajn korrispondenti. Fil-

kuntest ta' dan ir-Regolament, l-abbonat 

ma jistax jiddikjara r-residenza abitwali 

f'iktar minn Stat Membru wieħed. Meta l-

fornitur tas-servizzi ta' kontenut onlajn 

ikollu dubji ġġustifikati fir-rigward tar-

residenza abitwali tal-abbonat, dan 

għandu jkun awtorizzat jagħmel kontrolli 

aleatorji jew anki jitlob lill-abbonat 

jipprovdi, fuq bażi volontarja, 

informazzjoni jew provi komplementari. 

Fit-tieni ipoteżi, jekk l-abbonat kellu 

jirrifjuta li jissuġġetta ruħu għal dawn it-

talbiet, il-fornitur tas-servizzi ta' kontenut 

onlajn għandu għalhekk ikun intitolat li 

ma jagħtihx aċċess għall-portabbiltà 

transkonfinali. 

Or. fr 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 23b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23b) Il-kriterji ta' verifika għandhom 

ikunu jistgħu jinkludu kontroll aleatorju 

tal-indirizz tal-IP, bil-kundizzjoni li dan 

il-kontroll ma jwassalx għal 

ġeolokalizzazzjoni preċiża tal-abbonat, 

jiġifieri identifikazzjoni tal-pożizzjoni 

ġeografika eżatta ta' dan tal-aħħar, iżda li 

jkun jikkonsisti minn sempliċi sinjal tal-

okkorrenzi tal-konsultazzjoni ta' servizzi 

ta' kontenut onlajn mill-abbonat 'il barra 

mill-Istat Membru ta' residenza tiegħu. 

Tali kontroll inevitabbilment għandu jkun 
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konformi mad-Direttivi tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill 95/46/CE1a u 

2002/58/CE 1b. 

 __________________ 

 1a Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' 

individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 

data personali u dwar il-moviment liberu 

ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, 

p. 31). 

 1b Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar ta' 

data personali u l-protezzjoni tal-

privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni 

elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u 

l-komunikazzjoni elettronika), (ĠU L 201, 

31.7.2002, p. 37). 

Or. fr 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 

rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

Għaldaqstant, dan ir-Regolament għandu 

jiġi interpretat u applikat f'konformità ma' 

dawk id-drittijiet u prinċipji, b'mod 

partikolari d-dritt għar-rispett għall-ħajja 

privata u għall-ħajja tal-familja, id-dritt 

għall-protezzjoni tad-dejta personali, il-

libertà ta' espressjoni u l-libertà ta' 

intrapriża. Kwalunkwe pproċessar tad-dejta 

personali skont dan ir-Regolament għandu 

jirrispetta d-drittijiet fundamentali, inkluż 

id-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u 

għall-ħajja tal-familja u d-dritt għall-

protezzjoni tad-dejta personali skont l-

(24) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 

rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

Għaldaqstant, dan ir-Regolament għandu 

jiġi interpretat u applikat f'konformità ma' 

dawk id-drittijiet u prinċipji, b'mod 

partikolari d-dritt għar-rispett għall-ħajja 

privata u għall-ħajja tal-familja, id-dritt 

għall-protezzjoni tad-dejta personali, il-

libertà ta' espressjoni u l-libertà ta' 

intrapriża u d-dritt ta' proprjetà, inklużi d-

drittijiet ta' proprjetà intellettwali. 

Kwalunkwe pproċessar tad-dejta personali 

skont dan ir-Regolament għandu jirrispetta 

d-drittijiet fundamentali, inkluż id-dritt 

għar-rispett għall-ħajja privata u għall-ħajja 
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Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u 

għandhom ikunu f'konformità mad-

Direttivi 95/46/KE27 u 2002/58/KE28. 

B'mod partikolari, il-fornituri tas-servizzi 

għandhom jiżguraw li kwalunkwe 

pproċessar tad-dejta personali skont dan ir-

Regolament għandu jkun meħtieġ u 

proporzjonat sabiex jikseb l-għan rilevanti. 

tal-familja u d-dritt għall-protezzjoni tad-

dejta personali skont l-Artikoli 7 u 8 tal-

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea u għandhom ikunu 

f'konformità mad-Direttivi 95/46/KE u 

2002/58/KE. B'mod partikolari, il-fornituri 

tas-servizzi għandhom jiżguraw li 

kwalunkwe pproċessar tad-dejta personali 

skont dan ir-Regolament għandu jkun 

meħtieġ u proporzjonat sabiex jikseb l-

għan rilevanti. Il-miżuri tekniċi u 

organizzazzjonali neċessarji jistgħu 

jinkludu l-għoti ta' informazzjoni 

trasparenti lill-abbonati fir-rigward tal-

metodi użati għall-verifika u l-objettiv 

tagħhom kif ukoll il-miżuri ta' sigurtà 

meħtieġa. 

__________________  

27 Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' 

individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 

dejta personali u dwar il-moviment liberu 

ta' dik id-dejta ĠU L 281, 23.11.1995, p. 

31-50. 

 

28 Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-

data personali u l-protezzjoni tal-

privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni 

elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u 

l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 

31.07.2002, p 37), imsemmija, kif 

emendata bid-Direttivi 2006/24/KE u 

2009/136/KE, "id-Direttiva dwar il-

Privatezza Elettronika". 

 

Or. fr 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Il-kuntratti li bihom jiġi liċenzjat il-

kontenut normalment jiġu konklużi għal 

perjodu relattivament twil. 

Konsegwentament, u sabiex jiġi żgurat li l-

konsumaturi kollha li joqgħodu fl-Unjoni 

jkunu jistgħu jgawdu l-karatteristika tal-

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-

kontenut onlajn fuq bażi ugwali fil-ħin u 

mingħajr dewmien bla bżonn, dan ir-

Regolament għandu japplika wkoll għal 

kuntratti konklużi u drittijiet akkwistati 

qabel id-data tal-applikazzjoni tiegħu jekk 

ikunu rilevanti għall-portabbiltà 

transkonfinali ta' servizz ta' kontenut onlajn 

ipprovdut wara dik id-data. Dan huwa 

meħtieġ ukoll sabiex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ugwali għall-fornituri tas-

servizzi li joperaw fis-suq intern, billi jiġi 

permess li l-fornituri li kkonkludew 

kuntratti mad-detenturi tad-drittijiet għal 

perjodu twil joffru portabbiltà 

transkonfinali lill-abbonati tagħhom, 

indipendentament mill-possibbiltà tal-

fornitur li jerġa' jinnegozja dawn il-

kuntratti. Barra minn hekk, din id-

dispożizzjoni għandha tiżgura li meta l-

fornituri tas-servizzi jagħmlu l-

arranġamenti meħtieġa għall-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi tagħhom, huma 

jkunu jistgħu joffru din il-portabbiltà fir-

rigward tal-kontenut onlajn tagħhom kollu. 

Fl-aħħar nett, għandha tippermetti wkoll li 

d-detenturi tad-drittijiet ma jkollhomx 

bżonn jerġgħu jinnegozjaw il-kuntratti tal-

liċenzjar eżistenti tagħhom, sabiex 

tippermetti li l-fornituri joffru l-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi. 

(26) Il-kuntratti li bihom jiġi liċenzjat il-

kontenut normalment jiġu konklużi għal 

perjodu relattivament twil. 

Konsegwentament, u sabiex jiġi żgurat li l-

konsumaturi kollha li joqogħdu fl-Unjoni 

jkunu jistgħu jgawdu l-karatteristika tal-

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-

kontenut onlajn fuq bażi ugwali fil-ħin u 

mingħajr dewmien bla bżonn, dan ir-

Regolament għandu japplika wkoll għal 

kuntratti konklużi u drittijiet akkwistati 

qabel id-data tal-applikazzjoni tiegħu jekk 

ikunu rilevanti għall-portabbiltà 

transkonfinali ta' servizz ta' kontenut onlajn 

ipprovdut wara dik id-data. Dan huwa 

meħtieġ ukoll sabiex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ugwali għall-fornituri tas-

servizzi li joperaw fis-suq intern, billi jiġi 

permess li l-fornituri li kkonkludew 

kuntratti mad-detenturi tad-drittijiet għal 

perjodu twil joffru portabbiltà 

transkonfinali lill-abbonati tagħhom, 

indipendentament mill-possibbiltà tal-

fornitur li jerġa' jinnegozja dawn il-

kuntratti. Barra minn hekk, din id-

dispożizzjoni għandha tiżgura li meta l-

fornituri tas-servizzi jagħmlu l-

arranġamenti meħtieġa għall-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi tagħhom, huma 

jkunu jistgħu joffru din il-portabbiltà fir-

rigward tal-kontenut onlajn tagħhom kollu. 

Fl-aħħar nett, għandha tippermetti wkoll li 

d-detenturi tad-drittijiet ma jkollhomx 

bżonn jerġgħu jinnegozjaw il-kuntratti tal-

liċenzjar eżistenti tagħhom, sabiex 

tippermetti li l-fornituri joffru l-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi. Bidliet għall-

kundizzjonijiet tal-użu ta' servizzi ta' 

kontenut onlajn offruti f'pakketti li 

jikkombinaw servizz ta' komunikazzjoni 

elettronika u servizz ta' kontenut onlajn li 

jirriżultaw mill-adattament għall-kriterji 

ta' dan ir-Regolament m'għandhomx 

jagħtu lill-abbonati dritt ta' ripudju tal-

kuntratt. 
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Or. fr 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 29a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (29a) L-Unjoni hija suġġetta għal 

obbligi li jirriżultaw minn trattati 

internazzjonali li jipproteġu d-drittijiet tal-

awtur u d-drittijiet relatati, b'mod 

partikolari l-Konvenzjoni ta' Berna għall-

Protezzjoni ta' Xogħlijiet Letterarji u 

Artistiċi ffirmata fid-9 ta' Settembru 1886 

u emendata fl-aħħar lok fit-

28 ta' Settembru 1979, kif ukoll it-Trattat 

tad-WIPO dwar id-Dritt tal-Awtur (WCT) 

u t-Trattat tad-WIPO dwar l-

Interpretazzjonijiet, l-Eżekuzzjonijiet u l-

Fonogrammi (WPPT) adottati f'Ġinevra 

fl-20 ta' Diċembru 1996. Il-fittizja legali 

kif iddefinita fl-Artikolu 4 ta' dan ir-

Regolament għalhekk għandha tapplika 

biss fil-każ speċifiku tal-portabbiltà. 

Or. fr 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament jintroduċi approċċ 

komuni biex jiżgura li l-abbonati tas-

servizzi tal-kontenut onlajn fl-Unjoni, meta 

jkunu temporanjament preżenti fi Stat 

Membru, ikunu jistgħu jaċċessaw u jużaw 

dawn is-servizzi. 

Dan ir-Regolament jintroduċi approċċ 

komuni fl-Unjoni biex jiżgura li l-abbonati 

tas-servizzi tal-kontenut onlajn fl-Istat 

Membru tar-residenza tagħhom, meta 

jkunu temporanjament preżenti fi Stat 

Membru ieħor, ikunu jistgħu jaċċessaw u 

jużaw dawn is-servizzi, bla ħsara għall-

awtentikazzjoni u l-verifika minn qabel 

effettivi tal-Istat Membru tar-residenza. 
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Or. fr 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) "Stat Membru tar-residenza" tfisser 

l-Istat Membru li l-abbonat ikun qed 

joqgħod fih abitwalment; 

(c) "Stat Membru tar-residenza" tfisser 

l-Istat Membru li l-abbonat ikun qed 

joqgħod fih abitwalment u effettivament, u 

li fih jirritorna b'mod regolari; 

Or. fr 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) "Temporanjament preżenti" tfisser 

preżenza ta' abbonat fi Stat Membru ieħor 

minbarra l-Istat Membru tar-residenza; 

(d) "Temporanjament preżenti" tfisser 

preżenza ta' abbonat fi Stat Membru ieħor 

minbarra l-Istat Membru tar-residenza 

b'mod tranżitorju; 

Or. fr 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – punt e – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) "Servizz ta' kontenut onlajn" tfisser 

servizz kif definit fl-Artikoli 56 u 57 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea li fornitur tas-servizzi jkun qed 

jipprovdi legalment onlajn fl-Istat Membru 

tar-residenza fuq bażi portabbli u li huwa 

servizz tal-midja awdjoviżiva skont it-

(e) "Servizz ta' kontenut onlajn" tfisser 

servizz kif definit fl-Artikoli 56 u 57 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea li fornitur tas-servizzi jkun qed 

jipprovdi legalment onlajn lil abbonat fl-

Istat Membru tar-residenza tiegħu fuq bażi 

portabbli u li huwa servizz tal-midja 
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tifsira tad-Direttiva 2010/13/UE jew 

servizz li l-karatteristika prinċipali tiegħu 

hija l-forniment ta' aċċess u użu tax-

xogħlijiet, materjal protett ieħor jew 

trażmissjonijiet ta' organizzazzjonijiet tax-

xandir, kemm jekk b'mod lineari jew fuq 

talba,  

awdjoviżiva skont it-tifsira tad-Direttiva 

2010/13/UE jew servizz li l-karatteristika 

prinċipali tiegħu hija l-forniment ta' aċċess 

u użu tax-xogħlijiet, materjal protett ieħor 

jew trażmissjonijiet ta' organizzazzjonijiet 

tax-xandir, kemm jekk b'mod lineari jew 

fuq talba, li jiġi pprovdut lil abbonat skont 

termini miftiehma kemm: 

li jiġi pprovdut lil abbonat skont termini 

miftiehma kemm: 

 

Or. fr 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – punt e – subparagrafu 2 – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) mingħajr ħlas ta' flus sakemm l-

Istat Membru tar-residenza jkun verifikat 

mill-fornitur; 

(2) mingħajr ħlas ta' flus sakemm il-

fornitur ikun iddeċieda li jistabbilixxi 

mezzi ta' verifika tal-Istat Membru tar-

residenza tal-abbonat skont it-termini tal-

Artikoli 3a u 3b; 

Or. fr 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Il-fornitur ta' servizz ta' kontenut 

onlajn għandu jippermetti lil abbonat li 

huwa temporanjament preżenti fi Stat 

Membru jaċċessa u juża s-servizz ta' 

kontenut onlajn. 

1. Il-fornitur ta' servizz ta' kontenut onlajn 

ipprovdut bi ħlas ta' flus għandu 

jippermetti lil abbonat li huwa 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

jaċċessa u juża s-servizz ta' kontenut 

onlajn. 

Or. fr 
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(In-numru ħażin fil-verżjoni Franċiża tal-proposta tal-Kummissjoni għandu jiġi kkoreġut.) 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Il-fornitur ta' servizz ta' kontenut 

onlajn għandu jinforma lill-abbonat dwar 

il-kwalità tal-konsenja tas-servizz ta' 

kontenut onlajn imwassal, b'konformità 

mal-paragrafu 1. 

3. Il-fornitur ta' servizz ta' kontenut onlajn 

għandu jinforma lill-abbonat dwar il-

varjazzjonijiet potenzjali fil-kwalità tal-

konsenja tas-servizz ta' kontenut onlajn 

imwassal, b'konformità mal-paragrafu 1 

fuq is-sit elettroniku tiegħu. 

Or. fr 

(In-numru ħażin fil-verżjoni Franċiża tal-proposta tal-Kummissjoni għandu jiġi kkoreġut.) 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-fornitur ta' servizz ta' kontenut 

onlajn ma jistax jillimita l-portabbiltà tas-

servizzi tiegħu, kif stabbilit fl-

Artikolu 3(1), għal ċerti teknoloġiji jew 

ċerti dispożittivi speċifiċi. 

Or. fr 

(In-numru ħażin fil-verżjoni Franċiża tal-proposta tal-Kummissjoni għandu jiġi kkoreġut.) 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3b. Il-klawżoli fil-kuntratti mfassla 

biex jipprojbixxu jew jillimitaw il-

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-

kontenut onlajn ma japplikawx fil-kuntest 

ta' dan ir-Regolament. 

Or. fr 

(In-numru ħażin fil-verżjoni Franċiża tal-proposta tal-Kummissjoni għandu jiġi kkoreġut.) 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 3a 

 Portabbiltà transkonfinali ta' servizzi ta' 

kontenut onlajn ipprovduti mingħajr ħlas  

 1.  Il-fornitur ta' servizz ta' kontenut 

onlajn ipprovdut mingħajr ħlas jista' 

jagħżel li jippermetti lill-utenti 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

li mhuwiex l-Istat Membru tar-residenza 

tagħhom li jaċċessaw għal dan is-servizz 

ta' kontenut onlajn u li jużawh, bil-

kundizzjoni li jikkonformaw mar-rekwiżiti 

tekniċi dwar il-verifika tal-Istat Membru 

tar-residenza tal-utenti skont it-termini 

tal-Artikolu 3b. 

 2.  Jekk il-fornitur ta' servizz ta' 

kontenut onlajn ipprovdut mingħajr ħlas 

jagħżel li jipprovdi s-servizz skont it-

termini tal-paragrafu 1, dan għandu 

jinforma b'dan lill-utenti u d-detenturi 

tad-drittijiet qabel il-forniment effettiv tas-

servizz. 

 3.  Jekk il-fornitur ta' servizz ta' 

kontenut onlajn ipprovdut mingħajr ħlas 

jagħżel li jipprovdi s-servizz ta' kontenut 

onlajn skont it-termini tal-paragrafu 1, 

dan ir-Regolament ikun applikabbli 
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għalih. 

Or. fr 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 3b 

 Mezzi ta' verifika 

 1.  Il-fornituri tas-servizzi ta' 

kontenut onlajn ipprovdut bi ħlas ta' flus 

u l-fornituri tas-servizz ta' kontenut 

onlajn ipprovdut mingħajr ħlas li jkunu 

għażlu li jipprovdu servizz skont it-termini 

tal-Artikolu 3a għandhom jużaw mezzi 

effettivi ta' verifika tal-Istat Membru tar-

residenza tal-abbonati tagħhom. Dawn il-

mezzi għandhom ikunu raġonevoli u 

m'għandhomx imorru lil hinn minn dak li 

huwa meħtieġ biex jilħqu dan l-għan. 

 2.  Sabiex jikkonforma mal-obbligu 

stabbilit fil-paragrafu 1, il-fornitur tas-

servizzi ta' kontenut onlajn għandu 

jibbaża fuq kombinazzjoni ta' żewġ kriterji 

fost il-kriterji ta' verifika li ġejjin: 

 a)  karta tal-identità, karta tal-identità 

elettronika, jew kwalunkwe dokument 

validu ieħor li juri l-Istat Membru tar-

residenza tal-abbonat; 

 b)  dettalji bankarji bħall-kont tal-

bank, il-karta tal-kreditu jew tad-debitu 

tal-abbonat fl-Istat Membru tar-residenza 

tiegħu; 

 c)  il-post ta' installazzjoni ta' decoder 

jew ta' kwalunkwe mezz simili użat mill-

abbonat għall-aċċess għas-servizzi ta' 

kontenut onlajn kkonċernat; 

 d)  kuntratt tal-internet jew tat-

telefon, jew kwalunkwe kuntratt simili li 

jorbot lill-abbonat ma' Stat Membru; 
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 e)  il-ħlas mill-abbonat ta' liċenzja 

għal servizzi oħrajn ipprovduti fl-Istat 

Membru inkwistjoni, bħas-servizzi 

pubbliċi ta' xandir; 

 f)  verifika perjodika tal-indirizz tal-

IP jew l-identifikazzjoni tal-Istat Membru 

bl-għajnuna ta' mezzi oħra ta' 

ġeolokalizzazzjoni; 

 g)  il-prova tal-ħlas ta' taxxi lokali 

jekk din l-informazzjoni tkun pubblika; 

 h)  kwalunkwe kriterju ieħor ta' 

verifika li jagħti l-istess livell ta' sigurtà 

bħall-kriterji preċedenti, li jkun suġġett 

għal ftehim minn qabel bejn il-fornitur 

tas-servizzi ta' kontenut onlajn u d-

detenturi tad-drittijiet, u li ma jqegħidx 

f'dubju l-kuntratt attwali. 

 3.  Il-fornitur tas-servizzi ta' kontenut 

onlajn għandu jkun awtorizzat jitlob lill-

abbonat biex jipprovdilu, fuq bażi 

volontarja, l-informazzjoni meħtieġa 

għall-verifika tal-Istat Membru tar-

residenza tiegħu. Jekk l-abbonat 

jiddeċiedi li ma jipprovdix l-informazzjoni 

mitluba mill-fornitur tas-servizzi ta' 

kontenut onlajn sabiex jivverifika l-Istat 

Membru tar-residenza tiegħu, dan ikun 

intitolat li ma joffrilux il-portabbiltà tas-

servizzi tiegħu ta' kontenut onlajn prevista 

fl-Artikolu 3(1), u dan sakemm ikun 

impossibbli li jiġi vverifikat l-Istat 

Membru tar-residenza tal-abbonat 

permezz tal-kriterji elenkati fl-

Artikolu 3a(2). 

Or. fr 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-forniment ta' servizz ta' kontenut onlajn, Il-forniment ta' servizz ta' kontenut onlajn 
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kif ukoll l-aċċess u l-użu ta' dan is-servizz 

minn abbonat, skont l-Artikolu 3(1), 

għandhom jitqiesu bħala li jseħħu biss fl-

Istat Membru tar-residenza, inkluż għall-

għanijiet tad-Direttiva 96/9/KE, id-

Direttiva 2001/29/KE, id-Direttiva 

2006/115/KE, id-Direttiva 2009/24 u d-

Direttiva 2010/13/UE. 

lil abbonat temporanjament preżenti fi 

Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru 

tar-residenza tiegħu, kif ukoll l-aċċess 

għal dan is-servizz u l-użu tiegħu minn 

dan l-abbonat, skont l-Artikolu 3(1), 

għandhom jitqiesu bħala li jseħħu biss fl-

Istat Membru tar-residenza għall-għanijiet 

biss tal-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament. 

Or. fr 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Kwalunkwe dispożizzjonijiet 

kuntrattwali, inklużi dawk bejn id-

detenturi ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet 

relatati, dawk li għandhom kwalunkwe 

dritt ieħor rilevanti għall-użu tal-kontenut 

f'servizzi tal-kontenut onlajn u fornituri 

tas-servizzi, kif ukoll bejn il-fornituri tas-

servizzi u l-abbonati li jmorru kontra l-

Artikoli 3(1) u 4 m'għandhomx ikunu 

infurzabbli. 

1. Id-dispożizzjonijiet kuntrattwali 

kollha, inklużi dawk meħuda mill-

proprjetarji ta' drittijiet u kwalunkwe 

detentur ta' drittijiet fil-qasam tas-servizz 

tal-kontenut onlajn u l-fornituri tas-

servizzi tal-kontenut onlajn, kif ukoll 

dawk meħuda bejn il-fornituri u l-

abbonati, li jmorru kontra l-Artikolu 3(1), 

u l-Artikoli 3b u 4 ma japplikawx. 

Or. fr 

(In-numru ħażin fil-verżjoni Franċiża tal-proposta tal-Kummissjoni għandu jiġi kkoreġut.) 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Minkejja l-paragrafu 1, id-

detenturi ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet 

relatati jew dawk li għandhom kwalunkwe 

drittijiet oħra fil-kontenut tas-servizzi tal-

2. Dan ir-Regolament japplika 

indipendentament mil-liġi applikabbli 

għall-kuntratti konklużi bejn il-fornituri 

tas-servizzi ta' kontenut onlajn u d-
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kontenut onlajn jistgħu jeħtieġu li l-

fornitur tas-servizzi jagħmel użu minn 

mezzi effettivi sabiex jivverifika li s-servizz 

ta' kontenut onlajn jiġi pprovdut 

f'konformità mal-Artikolu 3(1), sakemm 

il-mezzi meħtieġa jkunu raġonevoli u ma 

jmorrux lil hinn minn dak li huwa 

meħtieġ biex jiksbu l-għan tagħhom. 

detenturi tad-drittijiet tal-awtur jew 

drittijiet relatati, jew id-detenturi ta' 

kwalunkwe dritt rilevanti għall-aċċess jew 

l-użu ta' servizzi ta' kontenut onlajn, jew 

dik applikabbli għall-kuntratti li jkunu 

saru bejn il-fornituri tas-servizzi ta' 

kontenut onlajn u l-abbonati tagħhom. 

Or. fr 

(In-numru ħażin fil-verżjoni Franċiża tal-proposta tal-Kummissjoni għandu jiġi kkoreġut.) 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-ipproċessar ta' dejta personali mwettaq 

fil-qafas ta' dan ir-Regolament inkluż, 

b'mod partikolari, għal għanijiet ta' verifika 

skont l-Artikolu 5(2), għandu jitwettaq 

f'konformità mad-Direttivi 95/46/KE u 

2002/58/KE. 

L-ipproċessar ta' dejta personali mwettaq 

fil-qafas ta' dan ir-Regolament inkluż, 

b'mod partikolari, għal għanijiet ta' verifika 

skont l-Artikolu 3b, għandu jitwettaq 

f'konformità mad-Direttivi 95/46/KE u 

2002/58/KE. 

Or. fr 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll 

għal kuntratti konklużi u drittijiet 

akkwistati qabel id-data tal-applikazzjoni 

tiegħu jekk ikunu rilevanti għall-forniment, 

l-aċċess u l-użu ta' servizz ta' kontenut 

onlajn f'konformità mal-Artikolu 3 wara 

dik id-data. 

Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll 

għal kuntratti konklużi u drittijiet 

akkwistati qabel id-data tal-applikazzjoni 

tiegħu jekk ikunu rilevanti għall-forniment, 

l-aċċess u l-użu ta' servizz ta' kontenut 

onlajn f'konformità mal-Artikoli 3 u 3a 

wara dik id-data. 

Or. fr 
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Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8)  Għandu japplika [data: 6 xhur 

minn wara l-jum tal-pubblikazzjoni 

tiegħu]. 

2.  Għandu japplika [12-il xahar minn 

wara l-jum tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-

Regolament]. 

Or. fr 

(In-numru ħażin fil-verżjoni Franċiża tal-proposta tal-Kummissjoni għandu jiġi kkoreġut.) 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tiddefinixxi u tinkwadra l-portabbiltà, biex 

tippermetti lill-konsumaturi abbonati għal servizzi ta' kontenut onlajn akkwistati legalment fl-

Istat Membru tar-residenza abitwali biex ikollhom aċċess kontinwu għalih meta dawn ikunu 

temporanjament preżenti fi Stat Membru ieħor. 

 

Din il-proposta tipprevedi obbligu għall-fornitur tas-servizzi ta' kontenut onlajn li jiżgura l-

portabbiltà tal-abbonat tiegħu fuq il-bażi ta' fittizja legali. Permezz ta' dan il-prinċipju ta' 

fittizja legali, il-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi ta' kontenut onlajn ma tiksirx it-

territorjalità u ma taffettwax ir-regoli tad-drittijiet tal-awtur fl-Istati Membri l-oħra. 

 

Dan ir-Regolament għandu jibqa' proporzjonat għar-realità tas-suq tas-servizzi ta' kontenut 

onlajn u għan-numru ta' utenti potenzjali ta' dawn is-servizzi, li jirrappreżentaw madwar 

5.7 % tal-konsumaturi Ewropej1.  

 

Ir-rapporteur iqis li l-aċċess tal-konsumaturi għall-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi ta' 

kontenut onlajn imur fis-sens ta' funzjonament tajjeb tas-suq intern, ibbażat b'mod partikolari 

fuq il-moviment liberu tas-servizzi u tal-persuni. 

 

Ir-rapporteur jenfasizza madankollu li dan ir-Regolament għandu bħala għan il-promozzjoni 

tad-diversità kulturali Ewropea u għalhekk m'għandu bl-ebda mod jikser is-sostenibbiltà tal-

finanzjament tas-settur awdjoviżiv u ċinematografiku Ewropew, li jibbaża essenzjalment fuq 

it-territorjalità tad-drittijiet. F'dan ir-rigward, dan ir-Regolament jippromwovi distinzjoni ċara 

bejn il-portabbiltà u l-aċċess transkonfinali u lanqas m'għandu jiġi assimilat ma' stadju lejn l-

aċċess transkonfinali. 

 

 

Kamp ta' applikazzjoni 

 

Ir-rapporteur jinsisti fuq il-fatt li dan jirrigwarda servizzi ta' kontenuti onlajn ipprovduti 

legalment fl-Istat Membru tar-residenza. 

 

Huwa jikkondividi l-opinjoni tal-Kummissjoni, li tqis li m'hemmx lok li jiġi limitat is-soġġorn 

tal-abbonat fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-residenza tiegħu għal numru 

speċifiku ta' ġranet. Fil-fatt, huwa jqis li dan ir-Regolament m'għandux ikun ristrett minn 

kontinġenzi ta' piż kbir li jridu jiġu mmaniġġjati mill-konsumatur. Dan ir-Regolament għandu 

jibqa' sempliċiment fl-applikazzjoni tiegħu, jekk wieħed jara li dan ikun ta' benefiċċju għall-

parti l-kbira tal-Ewropej li jiċċaqilqu għal perjodi xi ftit jew wisq twal fl-Unjoni, b'mod 

partikolari għal raġunijiet ta' divertiment, ta' negozju, jew ta' studji.  

 

Min-naħa l-oħra, ir-rapporteur iqis li l-parti l-iktar importanti tat-test tinsab f'awtentikazzjoni 

minn qabel, effettiva u robusta tal-Istat Membru tar-residenza, kemm biex jiġu evitati 

                                                 
1  Valutazzjoni tal-Impatt (SWD(2015)270) ta' proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iżgurar tal-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut onlajn fis-suq intern 

(COM(2015)627), p. 17. 
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ċirkomvenzjonijiet tar-Regolament kif ukoll biex tiġi żgurata l-permanenza tal-post miżmum 

mill-abbonat mal-post tar-residenza tiegħu.   

 

Huwa favur l-esklużjoni tal-fornituri tas-servizzi ta' kontenut onlajn mingħajr ħlas mill-kamp 

ta' applikazzjoni tar-Regolament, għax huwa jqis li attwalment il-maġġoranza ta' dawn il-

fornituri ma jivverifikawx l-Istat Membru tar-residenza tal-utenti tagħhom b'ċertezza assoluta, 

bħalma huma mitlub għall-konformità mar-rekwiżiti tal-imsemmi Regolament. 

 

Madankollu, huwa jqis li għandha tiġi offruta l-possibbiltà lill-fornituri tas-servizzi ta' 

kontenut onlajn mingħajr ħlas li jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament, bil-

kundizzjoni li dawn jieħdu d-dispożizzjonijiet neċessarji kollha biex jippermettu l-verifika tal-

Istat Membru tar-residenza tal-utenti tagħhom, f'konformità mal-Artikolu 3. 

 

 

Definizzjonijiet 

 

L-abbozz ta' regolament jibbaża fuq żewġ kunċetti ewlenin li għandhom jiġu ddefiniti: l-Istat 

Membru tar-residenza u l-preżenza temporanja. 

 

Id-definizzjoni tal-Istat Membru tar-residenza abitwali tikkostitwixxi dispożizzjoni essenzjali. 

Permezz ta' Stat Membru tar-residenza, ir-rapporteur jifhem l-Istat Membru li l-abbonat ikun 

qed joqgħod fih abitwalment u effettivament, u li fih jirritorna b'mod regolari. 

 

Il-preżenza temporanja lil hinn mill-pajjiż tar-residenza tagħmel parti mill-fittizja legali. Din 

tirrigwarda għalhekk soġġorn tranżitorju mqatta' 'l barra mill-Istat Membru tar-residenza 

tiegħu għal raġunijiet personali, professjonali jew universitarji. 

 

 

Verifika tal-Istat Membru tar-residenza: 

 

Il-kriterji ta' verifiki tal-Istat Membru tar-residenza tal-abbonat għandhom jiddaħħlu f'lista 

semimiftuħa. 

  

Dan il-kompromess huwa virtuż bid-doppju peress li dan jippermetti li tingħata ċertezza legali 

suffiċjenti lill-benefiċjarji mingħajr ma jħalli lill-fornituri jaħarbu mill-għażla tal-kriterji ta' 

verifiki l-iktar adatti għas-suq tagħhom, bil-kundizzjoni li dawn jagħtu l-istess ċertezza bħall-

kriterji inklużi fil-lista. 

 

Dan jippermetti wkoll l-adattament fil-futur tal-lista ta' innovazzjonijiet potenzjali fil-qasam 

tal-kriterji ta' verifika. 

 

Fl-aħħar nett ir-rapporteur iqis meħtieġ li ladarba sseħħ il-verifika tal-Istat Membru tar-

residenza tal-abbonat stabbilita fil-mument tal-abbonament, il-fornitur ikun jista' jwettaq 

kontroll aleatorju tal-indirizz tal-IP tiegħu sabiex jidentifika r-rikorrenza tal-użu tas-servizz ta' 

kontenut onlajn tiegħu fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-residenza. 
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Applikazzjoni tar-Regolament 

 

Ir-retroattività tar-Regolament proposta mill-Kummissjoni, li tipprevedi applikazzjoni għall-

kuntratti konklużi qabel id-data tal-implimentazzjoni, tidher li hija t-triq meħuda mir-

rapporteur. 

 

Min-naħa l-oħra, l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' verifika u tal-verifika konkreta tal-

movimenti tal-abbonati li tagħti lok għall-portabbiltà għandha tieħu iktar minn sitt xhur, bħat-

tqegħid f'konformità tal-kuntratti ffirmati qabel l-adozzjoni tar-Regolament. Huwa għalhekk li 

r-rapporteur jirrakkomanda perjodu ta' tnax-il xahar għall-bidu tal-applikazzjoni tar-

Regolament. 


